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Sisemajanduse koguprodukti (SKP) regulaarne revisjon 
2010. aastal  
8. septembril avaldas Statistikaamet 2006.–2009. aasta rahvamajanduse arvestuste regulaarse 
revisjoni: 

1. Vastavalt kasutamise ja pakkumise tabelitele korrigeeriti 2006. aasta rahvamajanduse 
arvestusi. Et 2006. aasta on 2007. aasta ja kvartalite arvestuste baasaasta, siis korrigeeriti 
ka 2007. aasta rahvamajanduse arvestusi. 

2. Vastavalt ettevõtete 2008. aasta majandusaruannetele (EKOMAR-ile) korrigeeriti 
2008. aasta ja vastavate kvartalite SKP komponentide andmeid. Et 2008. aasta on 
2009. aasta arvestuste baasaasta, siis korrigeeriti ka 2009. aasta rahvamajanduse 
arvestusi.  

3. 2009. aasta revideerimise tõttu korrigeeriti omakorda käimasoleva aasta juunis avaldatud 
2010. aasta I kvartali SKP arvestust.  

 

Tootmise meetodil arvutatud SKP korrektsiooni mõjutasid ettevõtete sektoris enim: 

 2006. aastal töötleva tööstuse, ehituse ja kinnisvara, rentimise ja äritegevuse lisandväärtuse 
suurendamine ning hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala lisandväärtuse vähendamine; 

 2007. aastal ehituse ja kinnisvara, rentimise ja äritegevuse lisandväärtuse suurendamine; 

 2008. aastal ehituse ja kinnisvara, rentimise ja äritegevuse lisandväärtuse suurendamine 
ning töötleva tööstuse ja hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala lisandväärtuse vähendamine; 

 2009. aastal veonduse, laonduse ja side tegevusala lisandväärtuse suurendamine ning 
hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala lisandväärtuse vähendamine. 

Kui 2006.–2007. aasta muudatused tulenesid pakkumise ja kasutamise tabelite järgsest 
korrektsioonist, siis 2008. aasta finantssektori lisandväärtuse suurenemine tulenes peamiselt 
kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM-i) korrektsioonist. Kodumajapidamiste 
sektori lisandväärtuse vähenemine tulenes 2008. aastal peamiselt kodumajapidamiste loodud 
lisandväärtuse korrektsioonist põllumajanduses ja jaekaubanduses. 

Tarbimise meetodil SKP arvestustes korrigeeriti sisemajanduse nõudluse komponentide kõrval ka 
2006.–2009. aasta ekspordi ja impordi näitajaid. Metoodilistel põhjustel eemaldati rahvamajanduse 
arvestustes kaupade ekspordist ja impordist naftasaaduste töötlemisega seotud tehingud, sest 
naftasaaduste segamist ei käsitleta tööstusstatistikas praegusel juhul tootmistegevusena, samuti ei 
toimunud omandiõiguse üleminekut residendi ja mitteresidendi vahel. EL-is kehtiva metoodika 
kohaselt kajastatakse väliskaubandusstatistikas kaupade sisse- ja väljavedu vastavalt 
deklareerimisele. Puhastatud naftasaaduste (kütuse) sissevedu oli sel juhul deklareeritud peamiselt 
impordina seestöötlemiseks või normaalimpordina ning väljavedu peamiselt reekspordina pärast 
seestöötlemist. Seestöötlemisel muudeti kütuse kvaliteeti erinevate komponentide lisamise teel. 
Tööstusstatistika tegemise metoodika kohaselt sellist töötlemist (segamist) tootmisena ei käsitleta. 
Muudatus puudutab vaid SKP arvestust ning väliskaubandusstatistikas ja maksebilansis see ei 
kajastu. 

2010. aastal avaldatud revisjoni mõju SKP-le 

2010. aastal tehtud regulaarse revisjoni tulemusel suurenes 2006.–2009. aasta aastane SKP 
jooksevhindades 0,2–1,3% (tabel 1). SKP aastane kasv aheldamise meetodil muutus samal 
perioodil -1,5 kuni +0,6 protsendipunkti, kvartalite kasv muutus -1,8 kuni +1,1 protsendipunkti  
(tabel 2 ja joonis 1). 
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Tabel 1. Jooksevhindades SKP enne ja pärast revideerimista, 2006–2009  

 Enne revideerimist Pärast revideerimist Erinevus, 

 miljardit krooni miljardit eurot miljardit krooni miljardit eurot % 
 

2009 214,8 13,7 216,9 13,9 +1,0 

2008 251,5 16,1 252,0 16,1 +0,2 

2007 244,5 15,6 247,6 15,8 +1,3 

2006 207,0 13,2 209,5 13,4 +1,2 
 

a 08.09.2010 seisuga. 

Tabel 2. Revideeritud SKP kasvu (eelmise aasta sama kvartali suhtes)  
erinevus varem avaldatud kasvust, I kvartal 2006 – I kvartal 2010 
(protsendipunkti) 

Kvartalid / Aasta 2006 2007 2008 2009 2010 
 

I 1,1 -0,4 -1,8 0,4 -0,6 

II  -0,2 0,6 -1,4 -0,5  

III 0,6 0,0 -1,3 0,2  

IV 1,0 -1,3 -1,5 0,7   

Aasta 0,6 -0,3 -1,5 0,2  

 

Joonis 1. SKP kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga aheldamise  
meetodil enne ja pärast revideerimista, I kvartal 2006 – I kvartal 2010 
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a 08.09.2010 seisuga. 

 
 
 
 
Tõnu Mertsina 
Rahvamajanduse arvepidamise talituse juhataja 
Statistikaamet 
tel 625 9353 
e-post: tonu.mertsina@stat.ee 
 
8. september 2010 
 


