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Majandus on tasakaalus: 2008. aasta kriisi 

põhjuseid täna enam Eestis pole
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• 2008 lõpus laenude-hoiuste suhe
175%, täna 104%. Laenu andmine 
Eestis suuresti kohalike säästude 
baasil

• Alates 2009 on jooksev- ja 
kapitalikonto (EL rahad) olnud 
ülejäägis (2009-2011 7% SKPst, 2012 
2% SKPst, 2015 5% SKPst).

• Hoolimata tugevast sisetarbimisest ei 
ole jooksevkonto+kapitalikonto
negatiivseks läinud.
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Viimasel kahel aastal ei ole olnud eristuvat 

majandusmootorit
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Nominaalkasvud 

2014-2015

2014, YoY %

Tööstus +5,1%

Kaubandus +3,8%

Ehitus -2,9%

6k 2015, YoY %

Tööstus -0,4%

Kaubandus +2,5%

Ehitus +1,8%
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Eesti edu pant on olnud Eesti ettevõtja

• Eesti ettevõtete edu võti – eri valdkondade koostöö, paindlikkus, 

kiirus, kvaliteet, orienteeritus väikestele kogustele. Lisaks kiire 

logistika, ärikultuur. Eesti tööstus on võitnud turuosa

• Majandus toimib korra ja kaose piirimail, väikestel asjadel võib 

olla väga suur mõju

• Riigi majanduse keskne planeerimine on Vene rulett: riigi 

majanduse sisendid muutuvad nii kiiresti, et majandus ei jõua enne 

katastroofi reageerida

• Spetsialiseerimine toimub ettevõtte tasandil, kes otsivad pidevalt 

kasumlikke võimalusi: loovad uusi tooteid, kohanevad, saavad 

kogemusi jne. Internetimajandus!

• Liigne reguleerimine on päris riskide eest uinutamine: kaob 

iseseisev mõtlemine ning uue väärtuse otsimine
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Tööstustoodangu mahud on alates 2011. aastast olnud 

stabiilsed. Kolmveerand toodangust müüakse välismaale
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• Tööstustoodangu mahud 8k 
2015: -0,9% YoY.

– Kui välja jätta kaevandamine 
ja elektritootmine, siis oleks 8 
kuu kasv +0,7% YoY

• Põhimõttelised märksõnad

– Avatus ja rahvusvaheline 
konkurents

– Sallivus ja ideede 
mitmekesisus

– Iseseisvus ja vastutus

• Tööjõukulude kasv tuleb 
eksportööride kasumi arvelt
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Eesti eksport on endiselt hajutatud
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Eksport riikide lõikes 2014
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Eksport kaubagruppide lõikes 2014

Elektrimasinad ja -seadmed,
elektroonika
Mineraalne kütus, õlid, elekter

Mehaanilised masinad ja
seadmed
Metallid ja metalltooted

Puit ja puittooted

Mööbel; madratsid, padjad

Keemiatööstuse tooted

Maismaatranspordivahendid
ja nende osad
Toidukaubad, joogid ja
tubakas
Tekstiil ja tekstiiltooted

Plastid ja plasttooted

• Ekspordi osakaalud 2014 12 kuud vs 2015 7 kuud:
Rootsi 18,0% → 19,2% 

Soome 15,3% → 15,6%

Läti 10,7% → 10,2% 

Venemaa 9,8% → 6,5%
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Eesti €20-miljardilisest SKTst ca 10% moodustab 

kohalikku päritolu kaupade ja teenuste netoeksport

• Väliskaubandus on defitsiidis, aga kohaliku päritoluga 

toorainega kaubagrupid on plussis

• Kohalik tooraine annab positiivse netoekspordi:
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12 kuud kuni august 2015 m EUR

Puit, puidutooted 753

Piim, piimatooted 91

Teravili 86

Elektrienergia 59

Liha- ja kalatooted, 

elusloomad

14

Kaubad kokku: -1 643
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Geograafiline asukoht ja IT-keskkond annavad 

aluse teatud teenuste ekspordile: 

transport, reisid, IT

Suure positiivse saldoga teenused, mln EUR:
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12 kuud kuni II kv 2015 Aastane

eksport

Aastane 

import

Netoeksport

Veoteenused 1 758 1 227 531

Reisiteenused 1 341 921 420

Telekommunikatsiooni-, 

arvuti- ja infoteenused

487 345 142

Ehitusteenused 299 157 142
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Tugeva tööturu hetkeseisu varjutab demograafiline 

viitsütikuga pomm
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• 2015 II kvartali tööhõive
640 000 inimest.
Tööpuuduse määr 6,5% 

• Kõige madalam hõive 
2010 I kvartalis -
554 000 inimest. 
Tööpuudus oli 20% 

• Tööjõuturg on aina 
tugevnenud, töövõtjate
positsioon võrreldes 
tööandjatega on oluliselt 
paranenud

• Riskiks on täna hoopis 
tööandjate finantsseis

• AGA: Järgmise 10 a 
jooksul jääb tööturul 
vähemaks 50 000 inimest
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Palgasurve vähendab töökohti ja sunnib 

automatiseerima. Tööülesanded muutuvad
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Ettevõtlus kohaneb ise keskmise palga tõusuga: 

toimub pidev innovatsioon
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Väärtusahelas üles liikumine tähendab keerulisemaid ärimudeleid, mis 

eeldavad suuremaid investeeringuid ja kõrgema kvalifikatsiooniga (=palgaga) 

töötajaid → millise palgaga milline mudel töötab?

HTM Sport;
Pärnu Linavabrik;

Kalatööstused;
Tallinna 

Masinatehas;
Tarmeko

Kreenholm;
Baltex

TVMK

Marat

Atlanta Office Products

Balcas Eesti;
Loksa Laevatehas

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
6k

Keskmine brutokuupalk eurodes



© Swedbank

Mis tõi meid siia ja mis viib edasi?

• 2008. aasta kriisi põhjuseid Eestis enam ei eksisteeri. Majanduse 

kiire taastumise taga on suur hulk eksportivaid tööstusettevõtteid ja 

tugev jaekaubanduse kasv

• Meie suur probleem on vähenevad töökäed koos struktuurse murega 

– töötajateta tootjad ja kvalifikatsioonita töötud

• 2016: kes teeb tööd? Lähiaastatega miinus 50 000 inimest ja 

automatiseerimise kasv

• 2016: kust tuleb raha?

– Kaupade ja teenuste eksport – loomulikud eelised on puit, toit, põlevkivi. 

Toetavad ka asukoht, hinnad, IT-kuvand

– EL raha ja välisinvesteeringud

• Väärtusahelas üles. Keerulisemad ärimudeleid = suuremad 

investeeringud ja kõrgema kvalifikatsiooni/palgaga töötajad

• Internetimajandus. Majanduse hajutatus tagab jätkusuutlikkuse

Need, kes tõid meid siia, viivad ka edasi!
12
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Majandus on pööranud ennast näoga töötajate poole
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• 2014

Tööjõukulud +8,7% YoY

Ettevõtete kasumid -8,5% YoY

• 6k 2015

Tööjõukulud +6,4% YoY

Ettevõtete kasumid +2,8% YoY

• Tööjõukulude osa SKP-s on 
läbinud struktuurse nihke

2007: 45,3%

2011: 44,7%

2014: 46,2% 

2015 6k: 47,9%

• Tööjõukulud 4 aastaga (2015 vs 
2011) +30%, SKP nominaalkasv 
+23%

• Töövõtjate kompensatsioon on 
sama ajaga kasvanud €566m 
kvartalis ehk €2,3 miljardit aastas
(maksudejärgselt €1,4 miljardit)

• Struktuurne nihe ettevõtjate 
kasumitest töötajate 
kompensatsiooniks on €700m
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Eesti uus perspektiiv olgu koostöö!

• 15 a jooksul on Eesti heaolu meeletult arenenud: uued 
rongid, Saaremaa ja Soome laevad, teed ja terviserajad. 
Samas jääb avalikust ruumist mulje, et kõik on halvasti. 

• Ilmselt on inimeste ja ettevõtete heaolu jõudnud piisavalt 
kõrgele, et perspektiivi suureks hüppeks ei paista. Kehv 
perspektiivitunne ei anna õigust uputada ängi 
vihakõnedesse.

• Eesti uus perspektiiv olgu suurem koostöö

– Suure majandushüppe perspektiiv on nigel. Ajastu märgiks on 
kujunenud ettevõtete dividendimaksed

– Keskajal maandati perspektiivitunde puudumine kiriku teenimisse

– Tänapäeval võiks oma energia suunata koostöösse. Koostöö
kolmanda sektoriga ning ettevõtte töötajate isikliku aja kaasamine. 

– Näiteks 1200 Swedbanki töötajat osales 2015 suvel heategevuses, 
300 on käinud Tagasi Kooli kaudu koolitundi andmas
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Kokkuvõtteks

• 2010–2012 saavutatud eksportiva töötleva tööstuse tase 

on püsinud. Majanduses on ka täna riskid küllalt 

hajutatud, mis loob Eestile strateegilise eelise. 

• 2011–2015 on toimunud tugev palga(fondi)kasv, mis on 

kaasa toonud jaekaubanduse ja kinnisvara hindade 

kasvu.

• Palgakasvule on ettevõtted vastanud innovatsiooniga 

automatiseerides töökohti. Nt. IT-lahendused teenustes, 

robotlaod kaubanduses ja tootmises. 

• Ilmselt on tänane ühiskonna heaolu selline, millest üles 

liikumine ongi väga raske. 

• Eesti uus perspektiiv olgu koostöö!
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Tänan kuulamast!

robert.kitt@swedbank.ee

Swedbank Eestis
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