
30.11.2020

1

Eesti majandus kolmandas 
kvartalis 2020
Robert Müürsepp
statistikaameti juhtivanalüütik
30.11.2020

2

• Kuidas möödus kolmas kvartal majanduses?
• Kas majanduses on näha taastumise märke?
• Kuidas meil läheb võrreldes ülejäänud Euroopaga?

Tänased teemad

3

SKP langes III kvartalis 1,9%
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Lisandväärtus Netotootemaksud SKP reaalkasv, a/a
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Tegevusalade panus majandusse
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Finants- ja kindlustustegevus

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

Info ja side

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Haridus

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Mäetööstus

Muud teenindavad tegevused

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

Haldus- ja abitegevused

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Majutus ja toitlustus

Kinnisvaraalane tegevus

Ehitus

Töötlev tööstus

Veondus ja laondus
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Tegevusalade käekäik (1)
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Tegevusalade käekäik (2)

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%

Toiduained ja joogid

Rõivad ja jalatsid

Puittooted

Metalltooted

Maismaatransport

Laondus

Lisandväärtus III kv Lisandväärtus II kv
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Lisandväärtuse muutus
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Töötlev tööstus Kaubandus Info ja side Veondus ja laondus Majutus ja toitlustus Ehitus
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Sisenõudluse muutus
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Eratarbimine Investeeringud Valitsemissektori tarbimine Sisenõudlus

9

Sisenõudlus langes 3,6%.
• Eratarbimine -0,7%

• Kasvasid kulutused toidule, joogile, kodukaupadele, vabale ajale, 
sideteenustele ja tervishoiule.

• Langus jätkus rõivaste ja jalatsite ning transpordi kulutustes.

• Investeeringud 12,9%
• Enim langesid ettevõtete investeeringud transpordivahenditesse

(-41,1%) ning kodumajapidamistel eluruumidesse (-17,8%).
• Tõusid valitsemissektori investeeringud hoonetesse ja rajatistesse 

(18,1%).

• Valitsemissektori tarbimine kasvas 5,4%
• Palgakasv eelkõige tervishoius ja hariduses.

Sisenõudlus

1
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Välisnõudluse muutus
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Eksport -8,6%
• kaupade eksport 3,9%
• teenuste eksport -29,7%

Import -2%
• kaupade import 0,7%
• teenuste import -8,9%

Enim mõjutasid
• positiivselt: elektroonika, põllumajandustooted, puidutooted
• negatiivselt: kaubaveo teenused, reisiteenused

Välisnõudlus
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Toetused (sh palgahüvitis)
• teises kvartalis ca 330 mln eurot (palgale 230 mln eurot)
• kolmandas kvartalis ca 105 mln eurot (palgale 25 mln eurot)
• kajastatud tööjõu hüvitistes (+) ja subsiidiumites (-)
• palgahüvitisel otsene mõju SKP näitajale puudub

Haigekassa
• üheksa kuuga täiendavaid kulusid ligi 100 miljonit eurot

Kredex
• laenud erineva kestvusega
• käibelaenude maht jääb toetustele oluliselt alla
• mõju ilmselt pigem tagasihoidlik

Eriolukorra meetmed
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Kolmanda kvartali majandus Euroopas
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Kolmandas kvartalis näitas majandus taastumise märke:
• enamik tegevusaladest languses, kuid aeglasemas tempos
• suurimad langused veonduses ja laonduses ning töötlevas tööstuses
• finants, energeetika, põllumajandus, info ja side kasvasid
• maksulaekumiste mõju oli positiivne
• tarbimine püsis peaaegu 2019. aasta kolmanda kvartali tasemel
• investeerimine oli tagasihoidlik
• väliskaubandus näitas märke elavnemisest, eriti kaupade eksport
• eriolukorra meetmete peamine mõju majandusele tervishoiukulude ja 

palgahüvitise kaudu

Euroopa võrdluses püsib Eesti edukaimate riikide seas!

Kokkuvõte
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Tänan!
Robert Müürsepp
juhtivanalüütik
robert.myyrsepp@stat.ee
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