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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast

7

Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 

Tööandjate Keskliit  ·  Kiriku 6, 10130 Tallinn  ·  +372 699 9301  ·   employers@employers.ee  ·   employers.ee

Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15

11

I osa:
baromeeterbaromeeter

Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.



29

28

27

26

25

21

22

23

20

17

16

14

12

10

9

8

3

5

I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0

13

24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 
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Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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II osa:
Eesti majandusEesti majandusEesti majandus

Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt
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Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Langus on pidurdunud, 
kasvufaasi jõudmine 
võtab aega

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist
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GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)
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Ungari
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2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3
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Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD
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100
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100
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0
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Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)
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Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa
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Šveits

Soome
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Tšehhi
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2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3
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..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD
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2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0
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Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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III osa:
globaalne majandusglobaalne majandusglobaalne majandusglobaalne majandus

Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 
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Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15

11

Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Fookus:Fookus:Fookus:
konkurentsivõimekonkurentsivõimekonkurentsivõime

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 

Tööandjate Keskliit  ·  Kiriku 6, 10130 Tallinn  ·  +372 699 9301  ·   employers@employers.ee  ·   employers.ee

Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1
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2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 

Tööandjate Keskliit  ·  Kiriku 6, 10130 Tallinn  ·  +372 699 9301  ·   employers@employers.ee  ·   employers.ee

Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast

7

Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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24

Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

Kujundaja— Marke Saaremets

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009

19

15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.
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I osa: baromeeter
•  Ettevõtjad näevad olukorra mõningast paranemist.

II osa: majandus Eestis
•   Sisemaine tarbimine on tõusnud; kiiret taastumist ei ole oodata

•   Suureneb ekspordi tähtsus majanduskasvu taastumisel 

•   Liitumine euroalaga võimalik, kuid mitte kindel

III osa: majandus globaalselt
•   Läbi aegade suurimad riiklikud toetused 

•   Peamised suunakujundajad USA ja Hiina

•   Globaalse kasvu taastumine sõltub abipakettide edasisest mõjust

Fookus: konkurentsivõime
•   Eesti majanduse konkurentsivõime halvenes buumi käigus oluliselt

•   Majanduses on vajalikud struktuursed muudatused ning tootlikkuse kasv 

•   Konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel on edasise kasvu võti

Baromeeter: ettevõtjad näevad majandus-
tingimuste mõningast paranemist

Eesti Tööandjate Keskliit viis septembri alguses oma liikmete seas läbi 

järjekordse küsitluse, millest nähtub, et majanduse eesliinil tegutsevad prak-

tikud on jätkuvalt ettevaatlikult meelestatud majanduskasvu taastumise 

osas, kuigi võrreldes aprilliga on ettevõtjate ootused siiski mõnevõrra tõus-

nud.

Tervelt 82% leidis seekordses küsitluses, et Eesti majanduse olukord jääb 

järgmise kuue kuu jooksul samaks või halveneb. Kõigist vastanuist leidis 

40%, et olukord jääb samaks, 31%  leidis, et olukord halveneb veel 

mõnevõrra ning 11%  leidis, et majanduse olukord läheb lähema poole 

aasta jooksul oluliselt halvemaks. Ettevõtjate hinnang majanduse väljavaa-

detele on aga paranenud võrreldes aprilliga, mil peaaegu poole küsitletud 

ettevõtjatest (47,4%) leidsid, et olukord muutub kuue kuu jooksul vähemalt 

mõnevõrra halvemaks.

Eesti majandus: langus on pidurdunud

Maailma suurriikide riiklikud toetusprogrammid kannavad vilja, maailma 

majandus on stabiliseerumas. Mõju on selgelt jõudnud ka Eestisse, kuna 

kohalik avatud majandus on välistegurite muutuste suhtes väga tundlik. 

Seega on Eesti olnud viimase poolaasta jooksul üsna soodsas olukorras - 

teised riigid on kulutanud tugevalt majanduse stimuleerimiseks, millega 

kaasneb laenukoormuse tõus või reservide kulutamine, ning Eesti on sellest 

osa saanud ilma  omapoolse panuseta.

Sarnaselt teiste riikidega on Eesti majanduse jaoks väga tähtis küsimus, 

millises tempos tullakse kriisist välja ja milliseks kujuneb majanduse kasvu-

tempo lähiaastatel. Arvestades, et globaalsed riiklikud stiimulprogrammid 

hakkavad vähenema, seisneb ka Eesti jaoks risk selles, et maailma majan-

duse taastumine kujuneb W-kujuliseks ning majandused jahtuvad taas 

pärast riikliku toe kadumist.

Vaadates Eesti makronäitajaid detailsemalt, võib öelda, et esialgu on 

tegemist  stabiliseerumisega, kuid mitte veel kasvuga. Võrreldes kevadega 

on kuised näitajad suures plaanis püsinud samal tasemel, kuid võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga, on viimastel kuudel näiteks tööstus-

toodang vähenenud keskmiselt 29% ning jaemüük keskmiselt 14%. 

Tarbija käitumine

Kuna sisemaise nõudluse osakaal Eesti majanduses on jätkuvalt kõrge, on 

tarbija käitumine majanduse edasiste arengute jaoks väga oluline. Kriis on 

globaalselt muutnud tarbijate meelestatust, säästetakse rohkem ja laena-

takse vähem. Eesti ei ole siin erandiks. Trende on võimendanud lisaks ka 

asjaolu, et buumi ajal oli Eesti tarbija väga agressiivne, laenates palju ja 

säästes vähe. Kriisi käigus toimunud muutus on olnud üsna järsk ja seda 

peegeldab ka suur langus jaemüügi mahtudes, võrreldes eelmise aastaga.

Tarbijakäitumise
trendid mõjutavad 
jätkuvalt Eesti
majandust 

Selline tarbija meelestatuse muutus on enamasti pikem trend, mida mõõ-

detakse aastates, mitte kuudes või kvartalites. Seega ei ole Eesti tarbija 

käitumises olulist muutust ja aktiivsuse kasvu järgmise 12 kuu jooksul 

oodata. Tarbija ettevaatlikkust näitab ka hoiuste statistika. Aasta algusega 

võrreldes on eraisikute hoiuste maht kasvanud 1,38 miljardi krooni võrra  

(juuli lõpu seisuga). Kasvanud on ka valuutahoiuste maht - aasta algusega 

võrreldes on eraisikute valuutahoiuste  osakaal tõusnud 27,6%-lt 30,9%-le. 

Pikaajaliselt on tarbija konservatiivsem lähenemine kindlasti mõistlik, kuid 

lühemas perspektiivis jahutab see majandust. Kuna Eesti tänane majan-

dusmudel on väga sõltuv sisemaisest nõudlusest, on uue jätkusuutliku 

kasvu jaoks vajalik rohkem liikuda ekspordi suunas.  Seetõttu oleme 

seekordses Fookuses detailsemalt analüüsinud Eesti konkurentsivõimet 

eksporditurgudel, mille parandamine peaks olema oluline riiklik prioriteet.

Tarbija konserva-
tiivsus  püsib järgneva 12 
kuu jooksul

Euro 2011. aastaks?

Eesti majanduse seisukohast on lähema kuue kuu kõige olulisem tegur 

euroalaga liitumisega seonduv. Kui muude Maastrichti kriteeriumite täitmisel 

probleeme ei paista, siis kriitiline punkt on jätkuvalt Eesti riigieelarve defitsiit. Euro 

kasutuselevõtu suurim positiivne efekt seondub Eesti majanduse usaldusväär-

susega. Kui eurole üleminek toimuks aastal 2011, tähendaks see selgelt 

eristumist teistest Balti riikidest ning seeläbi kaoks ka devalveerimisrisk. Viimane 

on teguriks, miks siiani paljud välisinvestorid Eestisse (täpsemalt küll Baltikumi 

tervikuna) investeerimise suhtes on ettevaatlikud ja äraootaval seisukohal. Eriti 

omane on selline seisukoht Skandinaavia investoritele.

Seega tähendaks euroalaga liitumine välisinvesteeringute kasvu juba 2010 

aasta teises pooles, mis turgutaks oluliselt ka majandust. Juhul kui euro 

saabuks, oleks Eesti majanduskasvule pöördumine kahtlemata kiirem. Kui aga 

euro saabumine edasi lükkub, on majanduse taastumine oluliselt rohkem aega 

võttev protsess. Seetõttu on väga kriitiline, et valitsus kasutaks kõiki meetmeid 

riigieelarve defitsiidi hoidmiseks alla 3% SKPst. 

Eelmistes kvartaliülevaadetes oleme viidanud, et valitsuse kulude kärpimine 

oleks pidanud toimuma suuremas mahus. Praegu oleme olukorras, kus ainult 

kulude kärpimisega on pea võimatu nõutud piiridesse jääda, mistõttu on 

valitsus maininud ka täiendavate tulude otsimist. Üheks näiteks on riigiette-

võtetest dividendide võtmine ja riigivara (sh riigile kuuluvate aktsiate) müük.
 
Kui 2009. aasta eelarves on planeeritud omanikutulusid 1,389 miljardi ulatuses, 

siis ainuüksi Eesti Energia, Tallinna Sadama ning Eesti Panga 2008. aasta 

majandustulemuste alusel oleks võimalik dividenditulusid koguda 3,37 miljardit 

krooni. Seega arvestades senist omanikutulude planeeritavat struktuuri, on 

valitsusel olemas siin ligikaudu 2,3 miljardi kroonine varu. Oluline on märkida, et 

riigieelarve tasakaalu saab parandada dividendide võtmisel vaid eelmise 

perioodi ärikasumi ulatuses ja mitte kogu võimaliku dividendi ulatuses.

Täiendav eelarvepositsiooni parandamine on siiski vajalik, seda kuni 2 miljardi 

krooni ulatuses. Kuigi valitsus on lisaeelarvetes langetanud maksude laekumise 

prognoosi, on meie hinnangul maksude laekumise ootused siiski liialt optimistli-

kud. Riske lisab ka olukord kohalikes omavalitsustes.  Täiendav kärpimine ei ole 

vajalik mitte üksnes euro tulekuks, vaid ka riigi kulude tasakaalu viimiseks 

olemasolevate võimalustega. Kui majandus tervikuna on kukkunud 2004. või 

2005. aastasse, siis kulude poolest ei ole riik vastavas ulatuses selgelt suutnud 

liikuda.

Euroalaga liitumine 
jätkuvalt olulisim 
lähiaja prioriteet

 Maastrichti kriteeriumite 
täitmine kiirendaks 
välisinvesteeringute 
sissevoolu juba järgmisel 
aastal

Eelarve positsiooni 
parandamine
riigiettevõtete
dividendide näol -
täiendav võimalus enam 
kui 2 mlrd krooni

Riigieelarve kulupool 
vajab jätkuvalt
võimalustega
vastavusse viimist

III osa

GLOBAALNE MAJANDUSKESKKOND:
RIIKLIKE TOETUSTE MÕJU

Viimastel kuudel on ilmnenud üha rohkem märke globaalse majandusk-

eskkonna stabiliseerumisest. Tähtis on siiski märkida, et üliolulist rolli mängi-

vad siin valitsuste jõulised stimulatsioonimeetmed, mis tänaseks on oman-

danud seniolematud mõõtmed. Sellises mahus valitsuse toetusprogramme 

nii lühikese aja jooksul ei ole maailma majandus varem näinud. See on 

aidanud taastuda finantsturgudel ning elavdanud ka reaalmajandust. 

Suurimaid summasid on abipakettidena kulutanud USA ning Hiina. 

Nimetatud kaks on ka maailma majanduse edasise liikumise suhtes kõige 

olulisemad riigid. Globaalse krediidikriisi järel kulutab USA tarbija senisest 

vähem ning nõudlus Hiina toodangu järele on väiksem. Olukorra 

leevendamiseks toetavad nii USA kui ka Hiina valitsused sisemaist tarbimist 

ulatuslike abiprogrammidega.

USA otseste stimulatsioonimeetmete maht sel aastal on ületanud 2,8 

triljonit dollarit (Moody's, IMF). Hiinas on valitsuse stimulatsioonipaketi 

mahuks 585 miljardit dollarit, mis planeeritakse kulutada kahe aasta vältel. 

Lisaks on riikliku pangandussüsteemi kaudu majandust elavdatud esimese 

poolaasta jooksul ligi 1 triljoni dollari võrra. Kuigi ajalooliselt on olnud riikide 

sekkumine majanduse langustsüklites suuresti edukas, tuleb käesoleva 

kriisi puhul arvestada  asjaolu, et toibumine finantssüsteemi ülevõimendus-

est võib kesta prognoositust kauem.

Kui veel kevadel oli ootus USA kolmanda kvartali SKP kasvu suhtes 

nullilähedane, siis majanduse mõningase taastumise järel on see tõusnud 

3% juurde. Ehk sama suureks kui stimulatsioonimeetmete tugi majan-

dusele – ilma selleta oleks kasv olematu. Seega saab oluliseks küsimuseks, 

kuidas suudavad riigid hakkama saada edasiste stimulatsioonimeetmete 

vähenemise või lõppemise korral. Oluline on mõista, et riikliku stiimuli kõrg-

punkt on käesoleval kvartalil, mis tähendab, et neljandas kvartalis on USAs 

riikliku toe positiivne mõju aasta baasile viiduna juba 2% väiksem. . 

Väga kriitiline on tarbija käitumine nii USAs kui Hiinas. USAs moodustab 

tarbimine 70% SKPst. Hiinas on nimetatud näit küll vaid 36%, kuid sealne 

siseturg kasvab väga kiiresti ja võib juba kümne aasta pärast ulatuda USA 

ning Jaapani kõrval maailma kolme suurima tarbijaturu hulka (McKinsey).  

Seega võib lähiaastatel pidada üheks olulisemaks suunaks globaalse 

majanduse jaoks USA aja Hiina suhteid – kuna mahud on vähenenud, on 

risk seal kaubandussuhete pingestumiseks.

Headel aegadel on USA tarbija säästnud vähe ning finantseerinud tarbimist 

rohke krediidi abil. Kriisi tulemusena on  USA tarbija muutunud ratsionaal-

semaks – laenusid vähendatakse ja säästmist suurendatakse. Kuigi pikaa-

jalise jätkusuutlikkuse huvides on see õige, on tarbimisest sõltuva USA 

majanduse jaoks tegemist  majanduskasvu pärssiva trendiga.

Riiklike toetuste maht 
läbi aegade ulatuslikem

USA ja Hiina
stimulatsioonimeetmete 
maht kokku enam kui
3 triljonit dollarit

Majanduskasvu 
taastumine sõltub
abipakettide 
edasisest mõjust

Uuringu tulemuste kohaselt peavad ettevõtjad suurimaks takistuseks oma 

tegevusele täna jätkuvalt Eesti majanduse jahtumist (probleemiks peab 

seda 80,5% vastanutes, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 

58,5%), globaalset majanduskliimat (probleemiks peavad seda 79% 

vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probleemiks 49,4%).

Probleemiks pidasid ettevõtjad ka riigi majanduspoliitikat (probleemiks 

peab seda 69.1% vastanuist, sealhulgas suureks või väga suureks probl-

eemiks 33,3%). Mõnevõrra väiksema probleemina nähakse tööjõukulusid 

(probleemiks peab seda 51,3%, sealhulgas 28,1% suureks või väga 

suureks probleemiks) ning mõnevõrra väiksema takistusena nähakse 

pankade laenupoliitikat (probleemiks peab seda 39,1% vastanuist, sealhul-

gas 23,2% peab suureks või väga suureks probleemiks). 

Ettevõtjad tõid vastustes probleemidena välja ka üleüldist maksehäirete 

kasvu, mis on viinud olukorrani, kus paljud ettevõtted on üksteisele võlgu. 

Lisaks mainiti murede seas ka Eesti madalat rahvusvahelist usaldus- 

väärsust.

Traditsiooniliselt küsis Tööandjate Keskliit ettevõtjatelt palgakulude 

vähendamise ning töötajate arvu kohta. Keskmiselt on aastane palgafondi 

langus olnud 12,6% ning töötajate arvu on vähendatud 8,1%.

Tänu globaalsele kriisile mängib olulist rolli praeguses olukorras ka senine 

Eesti majanduse nurgakivi -  krooni fikseeritud kurss. Mitmete Eesti jaoks 

oluliste kaubanduspartnerite nii nimetatud ujuvkursiga rahvusvaluutad on 

seilanud suunas, mis on meie eksportijate kaupu ja teenuseid välisturgudel 

märkimisväärselt kallimaks muutnud. Võimalik abivahend antud olukorras 

oleks palju diskuteeritud devalveerimine, kuid tulenevalt mitmetest negatiiv-

setest kõrvalteguritest ei ole see praeguses olukorras Eestile mõistlik lahen-

dus. Konkurentsivõimet eksporditurgudel saab seega parandada eelkõige 

tootlikkuse kasvu läbi. 

Tööandjate Keskliidu majandusbaromeetri küsitlus viiakse läbi ühel korral 

kvartalis ning selle eesmärgiks on küsida ettevõtjatelt operatiivset tagas-

isidet praktilise majanduskeskkonna probleemide kohta.

Riiklikud toetusprogram-
mid on kaudselt aidanud 
ka Eesti majandust...

Majanduskasvu 
võtmeks saab olema 
eksport

Majandusprognoos

Tööandjate Keskliit langetab käesoleva aasta SKP reaalkasvu prognoose viimases ülevaates 

esitatuga võrreldes kahe protsendipunkti võrra. Käesoleva aasta sisemajanduse kogutoodang 

väheneb eelmise aastaga võrreldes 15%. See ühtib Rahandusministeeriumi prognoosiga, kes 

ootab tänavu SKP languseks vastavalt 14,5%. Kuigi kiire langusfaas sai läbi, on prognoosi            

langetamise põhjuseks varem oodatust aeglasem välisnõudluse taastumine ning sisemaise nõud-

luse madalseisu püsimine.

Fookus

KONKURENTSIVÕIME  VAJAB  TÕSTMIST

Väliskapitalil baseerunud ning sisemaise nõudluse toel toimunud kiire 

majanduskasvu periood on praeguseks hetkeks Eestis möödas. Riik vajaks 

uut strateegiat edasiliikumiseks ning  majanduskasvu uue laine saavu-

tamiseks.

Varasemad trumbid välisraha sissemeelitamiseks on suurel määral haihtu-

nud. Lisaks kahandab eratarbimise võimet suur laenukoormus. Olulisimaks 

kasvumootoriks peaks seega tõusma eksport. Võimalused, ekspordimahte 

märkimisväärselt kasvatada, sõltuvad suurel määral sellest,  milliseks 

kujuneb Eesti konkurentsivõime välisturgudel. Meie konkurentsivõime 

parandamise nimel tuleks juba praegu senisest aktiivsemalt tegutseda, 

mistõttu keskendumegi seekordses Fookuses Eesti konkurentsivõime 

analüüsimisele. Tegemist ei ole üksnes ettevõtjate murega. Valitsus peaks 

omalt poolt alustama viivitamatult vundamendi ladumisega konkuren-

tsivõime tõstmiseks ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks.

Senised eelised välis-
kapitali ligimeelitamisel 
on taandunud

Fikseeritud vahetuskurss 
on nõrgestanud
positsiooni hinna- 
konkurentsis

Globaalse majandus-
kliima peamised 
kujundajad on USA ja 
Hiina

Konkurentsivõime vundament vajab
kindlustamist juba täna

Jättes kõrvale viimaste buumiaastate peamised katalüsaatorid, on olulist 

rolli Eesti arengus mänginud tootmissisendite suhteline odavus. Neid 

siirderiigile omaseid trumpe on aga märkimisväärselt õõnestanud hoogsa 

kasvuga kaasas käiv inflatsioon. Palgaralliga kaasnenud tööjõukulude kiire 

kasv on edestanud tööviljakuse tõusu. Lisaks on varahindade kerkimise 

tõttu toimunud kapitali akumuleerumine mittetootlikesse sektoritesse ning 

varade hinnatõus on vähendanud Eesti atraktiivsust välisinvestori jaoks.

Konkurentsivõime - senised trumbid ja
nende dünaamika 

Kokkuvõtvalt
Aastatel 2003-2007 aset leidnud majandusbuum halvendas oluliselt Eesti 

konkurentsivõimet. Riiki sisse voolanud laenuraha suunati ekspordivõime 

arendamise asemel suures osas ainult sisemaisesse tarbimisse ja kinnis-

varasse, mille tulemusel Eesti ekspordivõime koguni halvenes.  Eesti peaks 

muutma oma majanduse struktuuri, suurendama eksporti ning parandama 

ka ekspordi kvaliteeti – praegu on suur osa ekspordist madala lisandväär-

tusega ehk tootmisahela alumises otsas. 

Üheks võimaluseks, kuidas võrrelda erinevate riikide konkurentsivõimet, on 

teha seda reaalse efektiivse vahetuskursi (Real Effective Exchange Rate – 

REER) kaudu. REER võrdleb inflatsiooni ning nominaalseid vahetuskursse 

peamiste kaubanduspartneritega. REER võrdub kodumaise inflatsiooni ja 

kaubanduspartnerite inflatsiooni suhte ning nominaalsete vahetuskursside 

indeksite kaalutud geomeetrilise keskmisega. Näitaja tõus viitab seega 

kodumaise inflatsiooni kiiremale kasvule, võrreldes kaubanduspartnerite 

keskmise määraga. Lisaks mõjutavad REERi dünaamikat nominaalse vahe-

tuskursi muutused. Kodumaise valuuta tugevnemine toetab REERi tõusu 

ning nõrgenemine vastavalt REERi langemist. 

REERi kalkuleerimisel võib lisaks nominaalsetele vahetuskurssidele ja 

inflatsioonile kaasata ka tööjõukulude komponendi. Sellisel juhul kajastub 

konkurentsivõime dünaamika eksporditurgudel laiemalt ning näitajat 

mõjutab lisaks ka tööjõukulude suhteline muutus. Selliselt arvutatud REERi 

võib pidada põhjalikumaks näitajaks. Ka Eurostati poolt arvestatav REER 

kajastab lisaks vahetuskursside ja hindade muutustele tööjõu ühikukulu 

(unit labour cost) muutusi.

Alltoodud joonisel on graafiliselt kujutatud Eurostati metoodika alusel Eesti 

olulisemate kaubanduspartnerite ning konkurentriikide reaal efektiivsete 

vahetuskursside dünaamika. Indeksite baasaastaks on valitud aasta 2000. 

Eesti krooni REER on viimase paari aasta jooksul läbinud hüppelise tõusu 

ulatudes 2008. aasta lõpul tasemeni 159,5.

Krooni reaalne efektiivne vahetuskurss (REER)

Devalveerimise asemel 
on lahenduseks
tootlikkuse kasv

REER  näitab kuidas 
mõjutavad konkurentsi-
võimet vahetuskursi, 
inflatsiooni ning tööjõu-
kulude dünaamika

Eesti krooni REER 
on viimastel aastatel 
hüppeliselt tõusnud

Sarnaseid muutuseid REERi arengus on mitmetel teistel Ida-Euroopa 

riikidel,  ka meie Balti naabritel. Samas ei ole see teguriks, mis Eesti seisu 

kuigivõrd parandaks. Võrreldes põhjanaabrite Soome ja Rootsiga, on 

olukord  järsult halvenenud meie kahjuks. 

Seega, alates kiire majanduskasvu perioodist aastal 2000, on Eesti 

konkurentsivõime EU27 tsooni eksporditurgudel kahanenud keskmiselt 

59,5 protsendipunkti võrra. REERi ulatusliku tõusu peamiseks põhjuseks 

on enamiku EU27 tsooni riikidega võrreldes kiirem inflatsioon (aastatel 

2007-2008 vastavalt 6,6% ja 10,4%) ning tööjõukulude kasv. Oma osa 

mängib ka krooni fikseeritud kurss euroga, mille tõttu on mitmete kauban-

duspartnerite ja konkurentriikide valuutad krooni suhtes märkimisväärselt 

odavnenud. 

Eesti Panga poolt arvutatud krooni reaalne efektiivne vahetuskurss võtab 

arvesse krooni vahetuskursi muutusi üksnes Eesti olulisimate kaubavahet-

uspartnerite valuutade suhtes ja Eesti tarbijahindade muutusi nende 

kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes ning ei arvesta 

tööjõukulude muutumisega. Joonisel on välja toodud REERi kallinemine 

peamiste kaubavahetuspartneritega võrreldes, mis  kõrvutades Eurostati 

käsitlusega on märksa tagasihoidlikum.

Eesti konkurentsivõime 
EU27 tsooni ekspordi-
turgudel on viimase 8 
aastaga kahanenud 
keskmiselt 59,5
protsendipunkti

Joonisel avalduvat väiksemat reaalkursi tõusu mõjutavad kaks olulist tegurit 

– indeksis ei kajastu tööjõukulude muutused ning võrreldakse üksnes 

peamiste kaubavahetuspartnerite näitajaid. Seetõttu muudavad mitmete 

olulisemate ekspordipartnerite (Läti, Leedu, Venemaa) Eestiga sarnased 

arengud nii inflatsiooni kui ka vahetuskursi osas krooni reaalkursi tõusu 

Eesti Panga metoodika alusel tagasihoidlikumaks. 

Seega näitab Eesti Pank meie konkurentsivõime muutust eksporditurgudel 

mõneti pealiskaudselt. Kuigi praeguse kaubavahetuse struktuuri arvest-

ades, ei ole konkurentsivõime langus olnud väga suur, on suurema lisand-

väärtusega ekspordi poole püüdlemisel senisest enam vaja vaadata arene-

nud riikide suunas (peamiselt Lääne-Euroopa ja Skandinaavia). Sel viisil on 

Eesti konkurentsi mõõdikuna aktuaalsem pigem Eurostati REERi metoo-

dika. 

Viimastel aastatel järsult halvenenud konkurentsivõime on kindlasti üks viide 

struktuursetele puudustele Eesti majanduses. Välisraha toel tekkinud buum, 

millega kaasnes kiire tööjõukulude kasv, ei ole toonud kaasa suuri nihkeid 

tootlikkuses. Kuigi käesolev kriis ja sellega kaasnev deflatsiooniline 

keskkond surub nii tööjõukulusid kui ka teisi tootmissisendite hindasid 

allapoole, ei ole hindade langus  omane ainult meile. Samaväärsed arengud 

toimuvad ka enamikes konkurentriikides. Seega ei taga kohalik deflatsioon-

iline keskkond veel automaatselt konkurentsivõime kasvu välisturgudel. 

Majanduse langusest tulenev sisendite muutus parandab Eesti REERi juba 

tõenäoliselt sel aastal, kuid seda üsna tagasihoidlikus ulatuses. Eesti vajab 

ekspordistruktuuri muutust, mis väljendub suurema lisandväärtusega 

ekspordi osakaalu kasvus. Selle saavutamiseks on hädavajalik märkimis-

väärne konkurentsivõime tõstmine eksporditurgudel. Seega on REER 

dünaamika jätkuvalt aktuaalne – kiiret ja ulatuslikku konkurentsivõime 

paranemist lähiajal oodata ei ole, kuid tehes õigeid valikuid, peaks näitaja 

võtma suuna allapoole.

Konkurentsivõime 
langus viitab majanduse 
struktuursetele 
uudustele

Eesti vajab ekspordi-
struktuuri muutust, mis 
väljendub suurema 
lisandväärtusega 
ekspordi osakaalu 
kasvus

Konkurentsivõime 
tõstmine on jätkusuutlik 
tootlikkuse kasvu läbi

Tootlikus ja tööviljakus

Majandusliku konkurentsivõime üheks mõõdupuuks on tootlikkus ja töövil-

jakus. Ettevõtte ja riigi majanduse kui terviku võime kasutada olemasol-

evaid ning uusi ressursse jätkuvalt efektiivsemalt, on aluseks tööviljakuse 

ning tootlikkuse kasvule. Ekspordi mahtude suurendamine ilma tootlikkuse 

kasvuta ei ole jätkusuutlik. 

Seega sõltub meie järgnevate aastate majandusedu väga suurel määral 

sellest,  milliseks kujuneb tootlikkuse kasvutempo ja dünaamika. Vaadeldes 

Eesti senist käekäiku tootlikkuse ja tööviljakuse arengus võrreldes teiste 

arenenud riikidega, hakkab silma, et Eesti asub enamike näitajate järgi 

Euroopa riikide pingerea tagumises otsas. 

Alltoodud tabelis kajastub tööviljakus (labour productivity), mida väljen-

datakse SKP mahus riigi tööjõu poolt teostatud töötundide hulga kohta. 

SKP mahtu töötundide hulga suhtes on kõrvutatud Euroopa Liidu liikmes-

riikide (EL15) keskmisega – kui riigi indeks on üle 100, on tööviljakus 

Euroopa Liidu keskmisest suurem ja vastupidi. Näitaja annab seega 

ülevaate riigi tööviljakusest EL keskmisega võrreldes. 

Kuigi Eesti positsioon on järk-järgult paranenud, oli veel aastal 2007 antud 

näitaja põhjal meie tööviljakuse tase enam kui poole madalam võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega. Arvestades muutuste tempot ei ole põhjust 

arvata, et hilisem statistika viitaks positsiooni märkimisväärsele parane-

misele. 

Tööjõu ühikukulu, mis mõõdab majanduse kogutoodangu ja tööjõu kulu 

suhet, on oluline näitaja tööjõukulude dünaamika ja efektiivsuse hindamisel. 

Eurostati andmetel kasvas Eestis aastatel 2005-2008 näitaja 52,8%, 

millega ollakse eelviimasel kohal edestades vaid Lätit (2008. aasta andmete 

põhjal). Kui enamikes Euroopa riikides jäi tööjõu ühikukulu kallinemine sel 

perioodil 10% lähedusse, siis Balti riikide tagumised kohad antud pingereas 

on selge märk ebatasakaalust tootlikkuse ja palgakasvu vahel. Ulatuslikud 

palgakärped teevad käesoleval aastal küll tööjõukuludesse korrektuure, 

kuid efektiivsuse tõstmine sellisel viisil on tegelemine üksnes probleemi ühe 

tahuga. 

Eesti tööviljakuse tase
on poole madalam
võrreldes Euroopa
Liidu keskmisega

EL (15 liikmesriiki)

Luksemburg

Norra

Holland

Prantsusmaa

Saksamaa

Iirimaa

Rootsi

Austria

Šveits

Soome

Taani

Hispaania

Itaalia

Slovakkia

Tšehhi

Ungari

Eesti

Leedu

Poola 

Bulgaaria

Portugal

Rumeenia

2002

100

150,4

137,6

118,9

120,7

108,8

103,5

99,9

100,9

97,5

95,3

103,1

90,1

95

53,4

48

51,6

37,9

39,4

43,2

29,6

52,4

23,2

2003

100

156,4

142,6

116,9

117,3

111,6

105,9

102,9

101,1

95,2

93,9

101,2

89,9

93,6

55,8

50,6

53

40,5

43,1

48,8

30,1

53,1

25

2004

100

159,9

149,4

119,3

114,9

111,6

106,6

105

101,9

93,6

97,1

103,9

89,9

91,3

56,2

51,8

53,7

42,6

43,8

51,1

30,1

52,2

27,8

2005

100

160,9

159,7

121,5

116,5

113,3

106,1

101,9

100,6

92,7

95,2

101,9

90,2

90,7

57,7

51,8

53,9

44,4

43,3

51,9

30,1

54,6

28,8

2007

100

165,6

157

121,1

117

111,4

111,2

103,1

101,8

97,2

96,6

96,4

94,3

88,9

62,9

54,8

54,8

47,8

47,1

43,7

31,3

..

..

Ressursside efektiivsema kasutamise peamiseks tõukejõuks läbi aegade 

on olnud tehnoloogia areng. Seega on tootlikkuse pikaajalise tõusu saavu-

tamiseks tehnoloogia edasisesse arengusse panustamine möödapääs-

matu. Just uurimis- ja arendustöö madal aktiivsus on Eesti tootlikkuse 

mahajäämuse peamisi põhjuseid. Uurimis- ja arendustöö kulutused 

inimese kohta on meil silmatorkavalt väiksemad kui edukates riikides.  

Kui Euroopa Liidus on teadus- ja arendustegevuse kogukulutused viimase 

kümne aasta jooksul moodustanud keskmiselt 1,9% liikmesriigi SKPst, siis 

Eesti vastav näitaja on olnud pikka aega alla 1% ning see piir on ületatud 

alles viimasel paaril aastal. Tegemist on taas näitajaga, mille dünaamika on 

järgnevatel aastatel väga oluline. 

Tootlikkuse mahajää-
muse üks peamisi põhju-
seid on uurimis- ja 
arendustöö madal 
aktiivsus

Allikas: Eurostat

Allikas: OECD

Saksamaa

Austria

Malta

Küpros

Euro ala

Slovakkia

Prantsusmaa

Rootsi

Soome

Tšehhi

Itaalia

Belgia

Luksemburg

Sloveenia

Taani

Norra

Leedu

Eesti

Läti

Ungari

Iirimaa

Holland

Poola

Hispaania

Suurbritannia

Ameerika Ühendriigid

Euroopa Liit

2005

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2006

98,8

100,6

100,9

100,6

101,0

100,3

102,1

99,3

99,6

100,6

101,8

101,8

99,8

100,9

102,5

107,3

109,8

108,9

115,6

100,8

103,8

99,4

101,0

100,3

103,1

102,2

102,9

2007

98,7

101,4

101,2

101,5

102,4

101,3

103,7

103,8

100,7

103,6

103,6

104,7

103,3

103,4

106,8

115,2

122,0

131,1

148,0

106,1

106,4

98,3

102,9

97,5

105,7

103,8

105,8

2008

100,6

103,7

104,2

104,4

105,6

105,8

106,3

106,5

107,1

107,6

107,6

108,6

110,8

111,8

114,0

122,6

135,3

152,9

179,0

..

..

..

..

..

..

..

..

Eesti viimaste aastate kiire palgakasvu ja tööviljakuse kasvu vahel puudub 

tasakaal. Kuigi palgakasv on käesolevaga peatunud, on allolevalt jooniselt 

näha, et tööviljakuse langustempo on endiselt suurem. Ühest küljest 

mõjutab kahtlemata tööviljakuse madalat taset kriisi tõttu keerulisem 

kasumiteenimise võimalus ehk lisandväärtuse loomine. Väljumine majan-

duslangusest peaks antud olukorda mõnevõrra parandama.

Tegevused konkurentsivõime tõstmisel
Eesti majanduse ühe peamise probleemi – struktuurse mahajäämuse – ja selle lahendamine peab toimuma 

kõikide vastavate osapoolte aktiivsel osavõtul. Majandusstruktuuri ümberkorraldamine saab edukalt toimuda vaid 

valitsuse ja ettevõtjate koostöö mõjul. Valitsuse peab käituma suunda näitavalt ja tegema vajalikke algatusi. 

Konkurentsivõime tõstmise seisukohalt on määrav madala tootlikkusega tegevusharude osatähtsuse vähenda-

mine ning suurema lisandväärtusega tegevusharude osakaalu tõstmine. Kui seni on Eesti ettevõtted end 

väärtusahela lõppossa positsioneerinud, siis struktuurimuudatuste eesmärgiks peaks olema väärtusahelas 

ülespoole liikumine. Majandusstruktuuri ümberkujundamine on kahtlemata aeganõudev protsess, mistõttu 

eeldab probleemidega tegelemine vastavasisuliste pikaajaliste eesmärkide seadmist ja nende saavutamiseks 

vajalike ülesannete püstitust.  Vajalike pikaajaliste sammudena on tarvis:

Investeeringud tootlikkuse suurendamiseks. 09. Septembril 2009 pöördus 

keskliidu volikogu vabariigi valitsuse poole ettepanekuga eraldada EL struktuurifondidest täiendavalt kuni 3 mlrd 

krooni tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringuteks ning muudeks investeeringutoetusteks.  Vajadus Eesti 

tööstuse moderniseerimise järele on suurem, kui kunagi varem, kuna tööstustoodangu vähenemine keskmiselt 

30% suurendab survet tööjõumahukate tootmiste sulgemiseks. Konkurentsivõime seisukohalt on olulised ka 

meetmed, mis kõrvaldavad tõkked väliskaubanduse tehingute kindlustamise seisukohast. Pikemas perspektiivis 

tuleks hinnata muudatuste vajadust maksusüsteemis, et veelgi ergutada investeeringuid tehnoloogia mahuka-

tesse ja innovaatilistesse majandusharudesse.

Riigieelarve kulude piiramine. Valitsussektori kulud on majanduskriisi tingimustes kiiresti 

tõusnud, ulatudes 42%-ni SKP-st. Samaaegselt on riigieelarve langenud defitsiiti (vähemalt 3% SKP-st), mis 

ohustab Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist ning survestab valitsust otsima kulude katteks täiendavaid tulusid. 

Riigi osakaalu liigne suurenemine SKP-s viitab otseselt majanduse konkurentsivõime langusele, kuna ähvardab 

ettevõtjaid maksutõusuga ning kokkuvõttes vähendab erasektori võimekust uute investeeringute teostamisel.

Struktuursete reformide algatamine. Majanduse konkurentsivõime suurendamiseks on 

hädavajalik alustada mitmete struktuursete reformidega, eelkõige haridus- ja tööjõureformiga. Vähetähtis ei ole  

ka riigi- ja kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine. Haridusreformis tuleks esikohale tõsta güm-

naasiumihariduse parendamise vajadust ning kõrgkoolide konkurentsivõime tõstmist liitumiste või sulgemiste 

kaudu. Tööjõureformi all tuleks mõelda tööjõu pakkumise suurendamisele või hoidmisele halvenevas demograaf-

ilise kontekstis. Läbi tuleks viia pensionireform (tõsta pensioniiga ning vähendada eelpensionäride hulka) ning 

suurendada välistööjõu osakaalu.

Majanduse struktuurimuudatuste ja ekspordi arendamise vajadus on hetkeseisuga laialdast kõlapinda juba 

saanud, kuid probleemiks on sellesuunalise tegevuskava puudumine. Valitsuse esimesed sammud antud 

valdkonnas peaksid olema strateegilise raamistiku loomine ning täitmismehhanismide määratlemine, mille abil 

oleks võimalik eeltoodud suundades tulemuslikult edasi liikuda ja lõpp-eesmärgina saavutada konkurentsivõime 

jätkusuutlik tõus. 
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Majanduskeskkond Eestis stabiliseerumas, 
võtmeks uude kasvufaasi on konkurentsi-
võime tõstmine

Ulatuslikud abiprogrammid mitmetes välisriikides on saavutamas oma esialgset positiivset efekti. Eesti jaoks 

tähendab see eelkõige välisnõudluse languse peatumist. Tulenevalt kriisi ulatuslikkusest ei ole majandusk-

eskkonna kiire paranemine siiski tõenäoline. Eesti edasise käekäigu suhtes on väga oluline saavutada jätkusuutlik 

konkurentsivõime tõus eksporditurgudel. Eelduseks sellele on majanduse struktuursete probleemide lahenda-

mine.

82% leidis, et majandus-
olukord jääb samaks või 
halveneb veidi

Hinnang olukorrale
võrreldes II kvartaliga on 
mõnevõrra paranenud

Hinnang tegevusvaldkonna majanduslikule
olukorrale kuu kuu pärast
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Mis on ettevõttes probleemiks?

69,1% peab probleemiks 
riigi majanduspoliitikat

Muret tekitab maksehäirete 
üleüldine kasv

Palgafondi muutus

Palgafondid on
vähenenud 12,6%

Jaekaubanduettevõtete jaemüügi mahuindeksi
aastane muutus

USA stimulatsioonimeetmete mõju SKP kasvule

USA eraisikute säästmise määr
(% isiklikult kasutatavast tulust)

Võrdlusgrupi REER

Krooni reaalse efektiivse vahetuskursi
indeks - kuine muutus (%)

REERi kallinemist võib vaadata ka teise nurga alt - see on vajalik ebaefektiiv-

suse eemaldamiseks vähetootlikest sektoritest ja ulatuslikumaks panusta-

miseks tootlikkuse kasvu. Seega võib REERi tõus mõjutada ettevõtteid 

senisest rohkem tegelema tootlikkuse tõstmisega, millega hiljem kaasneb 

REERi “normaliseerumine”.

Esimene võimalus valikuvariantidest on praeguses olukorras kõige küsita-

vamate tagajärgedega. Lühiajalise positiivse efektiga kaasneb  keskpikas 

perspektiivis mitmeid negatiivseid tegureid. Teine võimalus on käesoleval 

hetkel juba toimumas, kuid ka siin on piirid, mille ületamine toob kaasa 

vastupidised tulemused. Seega on pikaajaliselt REERi taandumine ehk 

konkurentsivõime paranemine kõige mõistlikum tootlikkuse kasvu läbi. 

1)  devalveerimine – vahetuskursi kaudu konkurentsivõime tõstmine;

2)  deflatsioonilise surve jätkumine – jätkuvad kärped tööjõukuludes, 
võimalik sotsiaalkulutuste kärpimine, eelarve kärped;

3)  tootlikkuse kasv – investeeringud suurema lisandväärtusega tootmisse, 
innovatsioon, teadmistepõhise majanduse edendamine.

Kokkuvõtvalt on REERi korrigeerimiseks 3 võimalust:

Aastatel 2005-2008 kasvas 
Eesti tööjõu ühikukulu 
52,8%

Tööviljakus vs keskmise palga
muutus, aastane juurdekasv

Palgakasv on viimastel 
aastatel edestanud 
tööviljakuse kasvu

Eesti tööjõu ühikukulu 
on kasvanud viis korda 
kiiremini kui Euroopas 
keskmiselt

Tööandjate Keskliit

Eesti

Euroopa Komisjon

Euroopa Liit

SKP reaalkasv (%)

Inflatsioon (%)

Tööpuudus (%)

Ekspordi reaalkasv (%)

Impordi reaalkasv (%)

2008

  

-3,6

10,4

5,5

1,5

-6,0

2009 2008

0,9

3,7

7,0

1,6

1,5

2009

  

-4,0

0,9

9,4

-12,6

-11,1

vana

-13,0

-1,5

12,0

-17,5

-25,5

uus

-15,0

-1,5

15,0

-19,0

-28,0
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Majandusülevaade

sügis 2009

...kuid positiivne mõju ei 
pruugi kesta kaua

„Muret tekitab üleüldine maksmistega viivitamine kuude 
kaupa, mis on tekitanud olukorra, et kõik on kõigile 
võlgu.“ 

Baromeetrile vastanud ettevõtja kommentaar

07.09.2009
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15
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Tööandjate Keskliidu
majandusülevaade ilmub kvartaalselt ning see sisaldab Eesti ettevõtjate

hinnangut majanduse olukorrale ja tulevikuvaadetele.

USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan, BBC News 

08.09.2009

„Kriis tuleb taas, aga saab olema teistsugune.
Inimolenditel on selline kõigutamatu võime eeldada, et 
kui neil pikemat aega hästi läheb, siis nii see ka jääb.“ 

peaminister Andrus Ansip, valitsuse pressikonverentsil

27.09.2009

„Midagi Lehman Brothersi pankroti laadset peaks
maailmas juhtuma, siis peaks tunnistama, et me eurot ei 
saa. Aga midagi 100% garanteeritud ka pole.“ 

„Eesti ettevõtjad hindavad tehnoloogilist küpsust selgelt 
üle. Tegelikkuses tehnoloogia väljaarendamisega Eesti 
eriti ei tegele ja seda reedab ka väliskaubanduse
defitsiit..“ 

Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur

kommenteerides Eesti langemist globaalses konkurentsivõime edetabelis, E24

09.09.2009

Ükskõik kui edukad ettevõtted ka on, ei suuda nad mõjutada kõiki protsesse 
riigis ning laiemas majandusruumis, millest võib sõltuda nende edaspidine 

edukus.

Tööandjate keskliit esindab ühishuvide pinnalt Eesti edukamaid ettevõtteid 
ning majandusharude liite.

Tööandjate keskliit seisab selle eest, et Eesti oleks maailma parim paik ettevõt-
lusega tegelemiseks! 

Eestis
Tööandjate keskliit on eesliinil kõigi ametkondades, mis kujundavad ettevõt-

luskeskkonda. Meie arvamust küsitakse ning seda kuulatakse. Oleme tunnus-
tatud dialoogi partner ametiühingutele.

Euroopas
Tööandjate keskliidul on esindus Brüsselis. Meie ekspertide arvamused on 

oodatud  muuhulgas Euroopa Parlamendis ja Euroopa Komisjonis. Tööandjate 
keskliit on liige kõige mõjukamas ettevõtlusorganisatsioonis – Businesseurope 

– mis esindab 20 mln euroopas tegutseva ettevõtte huve. 

Maailmas
Tööandjate keskliit võõrustab regulaarselt välisettevõtjate ühendusi ning 
korraldab ärivisiite kõkjale, kuhu ulatuvad Eesti ettevõtjate ärihuvid. Eesti 

tööandjate huve kaitstakse ÜRO-s ja OECD-s.


