
 
 
 
 
Sisemajanduse koguprodukti regulaarne revisjon 2013. aastal 
 
9. septembril avaldas Statistikaamet 2009.–2012. aasta rahvamajanduse näitajate arvestuste 
regulaarse revisjoni tulemused. 2009. aasta arvestused revideeriti pakkumise ja kasutamise tabelite 
ning 2011. aasta arvestused ettevõtte kompleksse kalendriaasta aruande (EKOMAR) põhjal.  

Revideerimise tulemusel kasvas 2009. aastal kogu majanduse lisandväärtus 1,8%. Enim muutus 
veonduse ja laonduse ning majutuse ja toitlustuse tegevusala lisandväärtus (+7,9% ja +7,6%). 
Sisemajanduse nõudlusele lisandus 1,1%. 2011. aastal olid muudatused suuremad: lisandväärtus 
kasvas jooksevhindades 265 miljonit eurot ning sisemajanduse nõudlus 443 miljonit eurot. Peamiselt 
tekitasid taseme kasvu aruandeaastal tegevust alustanud ettevõtted, kelle andmed kajastuvad 
(Äriregistri kaudu esitatud majandusaasta aruannete infole tuginedes) aastastatistikas, kuid ei kuulu 
vaatluse alla lühiajastatistikas.  

Kui vaadata erinevatel tegevusaladel loodud lisandväärtusi, siis enim kasvas lisandväärtus 
kinnisvaraalases tegevuses, põllumajanduses, finants- ja kindlustustegevuses ning kaubanduses (eriti 
hulgimüügi tegevusala). Samal ajal vähenes olulisel määral muude teenindavate tegevuste, haldus- ja 
abitegevuste ning veevarustuse, kanalisatsiooni ja jäätmekäitluse tegevusala lisandväärtus.  

Et 2009 on 2010. aasta arvestuste baasaasta ning 2012. aasta näitajad põhinevad 2011. aastal, siis 
vaadati eelpool nimetatud revisjonide põhjal üle ka 2010. ja 2012. aasta arvestused (nende aastate 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) aheldatud väärtused muutusid vastavalt –0,8% ja +1,1%). 
2012. aasta on omakorda aluseks 2013. aasta arvestustele, seega muudeti ka käesoleva aasta juunis 
avaldatud 2013. aasta I kvartali SKP arvestusi. 

Lisaks korrigeeriti revisjoni käigus kapitalikasumi ja -kahjumi arvestusi. Samuti analüüsiti täiendavalt 
SKP tehingute deflateerimist, sh kasutatavaid indekseid teenuste ja toodete tasemel, ja tehti vajalikud 
parandused.  

2013. aastal avaldatud revisjoni mõju SKP-le 

2013. aastal tehtud regulaarse revisjoni tulemusel muutus aastate 2009–2012 aastane SKP jooksev-
hindades +0,3% kuni +2,5% (vt tabel 1). SKP aastane reaalkasv muutus samal perioodil –0,8 kuni 
+1,3 protsendipunkti, kvartalikasv –2,0 kuni +3,4 protsendipunkti (vt tabel 2 ja joonis 1). 

 

 

Tabel 1. Jooksevhindades SKP enne ja pärast revideerimist, 2009–2012 

  
Enne 

revideerimist, 
Pärast 

revideerimist,
Erinevus,

% 
  mln eurot mln eurot  
2009 13 761,7 13 969,7 1,5
2010 14 322,7 14 371,1 0,3
2011 15 951,4 16 216,4 1,7
2012 16 998,2 17 415,1 2,5

 
 



Tabel 2. Revideeritud SKP reaalkasv (eelmise aasta sama kvartali suhtes) ja erinevus varem 
avaldatud kasvust, I kvartal 2009 – I kvartal 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Kasv, % Erinevus, 
pp 

Kasv, % Erinevus, 
pp

Kasv, % Erinevus, 
pp

Kasv, % Erinevus, 
pp 

Kasv, % Erinevus, 
pp

I kvartal –11,6 0,0 –3,6 –0,6 11,7 1,8 5,0 1,6 1,3 0,2
II kvartal –16,1 0,0 1,4 –2,0 11,7 3,4 2,5 0,3   
III kvartal –19,0 –0,4 5,7 0,5 10,1 0,7 3,5 –0,1   
IV kvartal -9,2 0,3 6,7 –0,9 5,3 –0,7 4,9 1,1   
Aasta –14,1 0,0 2,6 –0,8 9,6 1,3 3,9 0,7   

 

 

Joonis 1. SKP reaalkasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga enne ja pärast revideerimist, 
I kvartal 2009 – II kvartal 2013 
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