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Oktoobris kaubavahetus vähenes

Esialgsetel andmetel eksporditi 2009. aasta oktoobris Eestist kaupu jooksevhindades
8,9 miljardi krooni väärtuses ja imporditi Eestisse 9,8 miljardi krooni eest, teatab
Statistikaamet. Kaubavahetus vähenes nii eelmise aasta oktoobri kui ka tänavu
septembriga võrreldes.
Võrreldes eelmise aasta oktoobriga vähenes kaupade eksport 33% (4,4 miljardit krooni) ja
import 38% (5,9 miljardit krooni). Väliskaubanduse olulist langust oktoobris mõjutas ka eelmise
aasta kõrge võrdlusbaas. Kuid ka tänavu septembriga võrreldes vähenes nii eksport kui ka
import 5%.
Väliskaubanduse puudujääk oli oktoobris 0,9 miljardit krooni, mis oli eelmise aasta sama kuuga
võrreldes ligi kolm korda väiksem (2008. aasta oktoobris 2,4 miljardit krooni).
Euroopa Liidu (EL27) riikidesse eksporditi oktoobris Eestist kaupu 6,3 miljardi krooni eest, mis
moodustas 71% Eesti koguekspordist. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes eksport EL
riikidesse veerandi (2,1 miljardit krooni). Ühendusevälistesse ehk nn kolmandatesse riikidesse
eksporditi Eestist kaupu ligi 2,6 miljardi krooni väärtuses, mis on 47% vähem kui 2008. aasta
oktoobris.
Euroopa Liidu (EL27) riikidest imporditi Eestisse oktoobris kaupu 8 miljardi krooni väärtuses, mis
moodustas 82% Eesti koguimpordist. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes import EL
riikidest üle kolmandiku (4,3 miljardit krooni). Väljastpoolt Euroopa Liitu imporditi Eestisse kaupu
ligi 1,7 miljardi krooni eest ehk 47% vähem kui eelmise aasta oktoobris.
Euroopa Liidu riikidega oli väliskaubanduse puudujääk 1,7 miljardit krooni (2008. aasta oktoobris
4 miljardit krooni). Samas kaubavahetuses kolmandate riikidega oli oktoobris väike ülejääk ehk
kaupu eksporditi neisse riikidesse ligi 0,8 miljardi krooni eest enam kui sealt imporditi.
Eesti kaubavahetus, jaanuar 2008 – oktoober 2009
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Väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldab Statistikaamet 40. päeval pärast vaatlusperioodi
lõppu, hinnangut korrigeeritakse 54. päeval. Põhjalikuma ülevaate oktoobri väliskaubandusest
avaldab Statistikaamet 28. detsembril.
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Detailsemad andmed on avaldatud statistika
andmebaasis (http://www.stat.ee/andmebaas).

