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Ettevõtlussektori madalseis püsib

Ettevõtlussektori müügitulu, kulud ja kasum vähenes 2009. aasta III kvartalis nii eelmise
kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes, teatab Statistikaamet.
Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenes 2009. aasta III kvartalis ettevõtete müügitulu
võrreldes II kvartaliga 9%. Kui eelmise aasta esimesel poolel püsis langus igas kvartalis eelmise
kvartaliga võrreldes 1–3% piires, siis alates eelmise aasta III kvartalist ulatub langus juba 7–9%ni.
Ettevõtted müüsid III kvartalis kaupu ja teenuseid 126 miljardi krooni eest, mis on neljandik
vähem kui aasta tagasi samal ajal. Kuigi enim vähenes müügitulu ehituses ja hariduses,
mõjutasid kogu ettevõtluse müügitulu kõige enam hulgi- ja jaekaubanduse ning töötleva tööstuse
ettevõtted nende tegevusalade suurema osatähtsuse tõttu kogu ettevõtluse müügitulus.
Ettevõtlussektori kogukasum oli 4,3 miljardit krooni, mis oli 63% väiksem eelmise aasta samal
ajal teenitud kasumist ning ligi viiendiku väiksem selle aasta II kvartali kasumist. Kõige rohkem
vähenes kasum eelmise aasta III kvartaliga võrreldes transpordis, ehituses ja kaubanduses.
Kahjumis olid põllu- ja metsamajandus, haridus, arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete
parandus.
Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga vähenesid ettevõtete kulud 23%, sealjuures tööjõukulud
19%.
Ettevõtted investeerisid III kvartalis 6,3 miljardit krooni, mis oli neljandik vähem kui 2008. aasta
III kvartalis, kuid ligi 7% rohkem kui selle aasta II kvartalis. Investeeriti peamiselt hoonete ja
rajatiste ehitamisse ja rekonstrueerimisse ning masinatesse ja seadmetesse. Suuremad
investeerijad olid töötleva tööstuse, energia- ja veonduse ning laonduse ettevõtted, kes tegid üle
poole ettevõtete koguinvesteeringutest. Töötleva tööstuse investeeringud suurenesid
II kvartaliga võrreldes üle poole miljardi krooni ehk 74%.
Ettevõtlussektori müügitulu, kulud ja kasum, I kvartal 2002 – III kvartal 2009
(2005. aasta kvartalite keskmine = 100)
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Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis
(http://www.stat.ee/andmebaas).
2009. aastast avaldab Statistikaamet ettevõtluse andmeid
klassifikaator EMTAK 2008 järgi. Aastad 2001–2008 on
samuti selle järgi ümber arvutatud. Loe lähemalt: Statistika
> Metaandmed > Klassifikaatorid > Üleminek EMTAK
2008-le http://www.stat.ee/30843

