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Miks, milleks ja kes esitavad?
• Andmekogumine
Kes peavad aruande esitama?
Valikvaatlus
• EKOMAR küsimustikud ja moodulid
• Eeltäitmine — majandusaasta aruanded Äriregistrist
• Andmete avaldamine ja kasutamine
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Riiklik statistika
• Statistikaameti ülesanne on teha riiklikku statistikat, s.t kajastada
ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda rahvastiku,
sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt
olulise teabega, sealhulgas arengukavade ja prognooside
koostamiseks, erinevate poliitikate kujundamiseks, teadus- ja
rakendusuuringute tegemiseks ning teadmuspõhiste otsuste
langetamiseks.
• Riikliku statistika tegemine hõlmab kõiki sellega seotud toiminguid:
andmete kogumine, nende statistiline töötlemine, analüüs, levitamine
ja säilitamine ning nimetatud tegevuste arendamine.
(Riikliku statistika seadus (RStS))
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Riikliku statistika programm ja statistikatöö
•

•
•
•

05.06.2019

Riikliku statistika programm on igal aastal järgmiseks viieks
aastaks koostatav rahvastiku-, sotsiaal-, majandus- ja
keskkonnaalaste statistikatööde loetelu, mis lähtub riigisisesest
ja rahvusvahelisest statistikavajadusest
Vajadused kooskõlastatakse igal aastal ministeeriumide jt
riigiasutustega
Statistikatööde loetelu kinnitab Vabariigi Valitsus
Statistikaprogramm on kooskõlas Euroopa Liidu
statistikaprogrammiga, arvestab Eesti riigi kohalike vajadustega
ning riigieelarve strateegiaga

EKOMAR — miks kogume?
•
•
•
•
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Statistikatöö 20300: Ettevõtete (aasta) majandusnäitajad
Eesmärk: koguda teavet ettevõtete finants-majandusliku seisukorra
ja nende majandustegevuse kohta aruandeaastal
Ettevõtete aastastatistika on sisendiks majanduskasvu mõõtmisel —
SKP (sisemajanduse koguprodukti) jt makromajandusnäitajate
arvutamisel
Rahvusvaheliseks võrdluseks edastatakse ettevõtete aastaandmed
vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 295/2008
ettevõtluse struktuurstatistika kohta ning nr 716/2007 välismaiste
tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika
kohta

EKOMAR — kellelt kogume?
•
•

•
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EKOMARiga kogutakse andmeid erineva tegevusalaga ettevõtetelt
– alates põllumajandusest, metsandusest, tööstusest, ehitusest ja
lõpetades erinevate teenindavate tegevusaladega
Kasutusel kombineeritud valikvaatlus
• Vaatluse alla kuuluvad kõik avaliku sektori ja vähemalt 20
hõivatuga eraettevõtted
• Alla 20 hõivatuga eraettevõtetest tehakse lihtne juhuslik valik
(stratified simple random sample)
Halduskoormuse vähendamiseks on alla 10 hõivatuga
põllumajandus*, metsandus, kalandus, tööstus- ja
energeetikaettevõtete ning 1 hõivatuga ehitus-, kaubandus-,
transpordi- ja teenindusettevõtete andmeallikaks majandusaasta
aruanded.

Kogumi ja valimi ettevõtete arv
Ettevõtte suurus

Kogum 2020

% üldkogumist

Valim 2020

Valimi % kogumist

1-9

92 670

92,4%

3 344

4%

10-19

4 108

4,1%

1 998

49%

20+

3 545

3,5%

3 545

100%

100 323

100%

8 887

9%

Kokku

120 000
100 000

20+

80 000

10-19

60 000

1-9

40 000
20 000
0
Kogum 2020
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Valim 2020

Valikvaatlus
•
•

Valikvaatlus — iga ettevõte esindab teisi sama tegevusala ja
hõivatute suurusgrupi ettevõtteid. Valikvaatlusega kogutud andmete
põhjal hinnatakse vastava suurusgrupi andmed.
Kontrollimaks valimi roteerumist ja koormust omistatakse igale
ettevõttele püsiv juhuslik arv. Valimi võtmisel nihutatakse juhusliku
arvu alguspunkti.
Jrk nr Ettevõtte registrikood

Näide:
10 ettevõtet
valimisse

05.06.2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10667891
10180317
10665738
10670527
10675316
10680105
10684894
10689683
10694472
10699261
11077738
11563159
11558392
11617133
10688104

Juhuslik arv

0,00251393
0,01436261
0,01557954
0,01657066
0,02283393
0,06649861
0,08120154
0,09117960
0,09269133
0,10230158
0,10906909
0,11437319
0,11627947
0,13095386
0,15849193

Valimi ettevõtted aastal T
juhusliku arvu alguspunkt 0,00
Valimi ettevõtted aastal T+1
juhusliku arvu alguspunkt 0,02

EKOMARi küsimustikud (1)
•
•

•
•
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EKOMAR põhineb Äriregistrile esitataval majandusaasta aruandel
(MAA)
EKOMARi näitajad on ühtlustatud MAA taksonoomia elementidega
• MAA ei sisalda kõiki statistikatarbijatele vajalikke andmeid, nt
detailsemaid andmeid tulude-kulude jaotuse, põhivara liikide jm
kohta
• MAA koostamisel lähtutakse olulisuse printsiibist (lisade valik
on vabatahtlik)
EKOMARi erinevad küsimustikud on kohandatud vastavalt ettevõtte
põhitegevusalale (14 küsimustikku). eSTAT-s kuvatakse ettevõttele
tema põhitegevusalale vastav EKOMARi küsimustik
Tutvumiseks Statistikaameti kodulehel koos juhenditega
http://www.stat.ee/ee

EKOMARi küsimustikud (2)
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EKOMARi moodulid (1)
•

•

Et lihtsustada täitmist, on EKOMARi küsimustik muudetud võimalikult
sarnaseks majandusaasta aruandega.
EKOMARi küsimustik koosneb moodulitest:
A Kontserni kuuluvus
Kontserni emaettevõte on ettevõte, mida ei kontrolli ükski teine juriidiline isik.

•

B Tööhõive, töötunnid
Tööhõive näitajad aastakeskmisena.

•

C Tulud, kulud ja kasum
Alates 2018. aasta andmete esitamisest on nii nagu majandusaasta aruandes
kasutusele võetud kaks kasumiaruande skeemi.
Andmete esitamiseks valida sama skeem mis majandusaasta aruandes
(eeltäitmisel on sellega arvestatud).
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EKOMARi moodulid (2)
•

D Müügitulu tegevusalati
Põhitegevusala müügitulu detailsem jaotus

•

H Põhivara liikumine
Investeeringute arvutamiseks
Ettemaksed põhivara eest ei ole investeering

•
•

I Vara, kohustused ja omakapital
K Toimlate põhinäitajad (ainult 20+ ettevõtted)
Toimla — majandusüksus, mis üldjuhul on hõlmatud ühe tegevusalaga ja
asub ühel aadressil ning kuhu on määratud töötama alaline personal
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EKOMARi moodulid (3)
• Tegevusala spetsiifilised moodulid:
• O — omal jõul Eestis tehtud ehitustööde maksumus ehitise tüübi
järgi
• P — omal jõul tehtud ehitustööde maksumus maakonniti
• R — müügitulu teenindatud klientide järgi (teenindus)
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Eeltäitmine (1)
•
•
•

•
•
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eSTATis küsimustik eeltäidetakse majandusaasta aruande (MAA)
andmetega
Eeltäitmine toimub 1 tunni jooksul peale MAA kinnitamist
Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) Ettevõtjaportaalis
MAA andmetega eeltäidetakse eSTATis ainult „Alustamata“ või
„Tühistatud“ seisus aruandeid. Juhul kui olete eeltäitmata
küsimustiku salvestanud, aga soovite siiski väljade eeltäitmist,
tuleb see versioon tühistada, klõpsates nupule „Tühista“.
Kasutada on võimalik ainult MAA taksonoomia elemente.
PDF formaadis aruandeid ei ole võimalik statistika tootmisel otse
kasutada.

Eeltäitmine (2)
•
•
•
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Eeltäidetud andmed kontrollida, vajadusel korrigeerida ja
täiendada andmetega, mis MAA taksonoomias puuduvad või
mida majandusaasta aruandes ei ole esitatud.
Mida rohkem andmeid on MAA-s, seda vähem on vaja
statistilist aruannet täiendada.
Üldjuhul kogutakse statistilised andmed kalendriaasta kohta
võrreldavuse tagamiseks.

Eeltäitmine (3)
•

Lisaks MAA-le kasutatakse eeltäitmiseks teiste statistika
aruannetega kogutud andmeid:
•
•
•
•
•
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Andmed kontserni kuuluvuse kohta ja kontserni emaettevõtte andmed
eeltäidetakse statistilise registri andmebaasist; samuti registris olemasolev
info ettevõtte toimlate kohta
Tarbitud elektri- ja soojusenergia ning kütuse andmed statistika
küsimustikest 1251 “Tarbitud kütus ja energia” ja 1025 “Energia”
EKOMARi tööstusettevõtete küsimustikul andmed küsimustikult 1308
“Tööstustooted”
Küsimustiku “Palk ja tööjõud” andmetega:
• Töötajate aastakeskmine arv, osalise tööajaga töötajate aastakeskmine
arv, töötatud tundide arv
“Üüri- ja rendikulud, maarent” (C_330_...) abiinfo ridadele on lisatud info TSDlt
ja PRIAst.

Eeltäitmine (4)

Näide. Moodul C. Tegevusala: toitlustus.
MAA kasumiaruande skeem1

MAA

EKOMAR
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EKOMAR andmete kasutajad
•

EKOMARi andmed on sisendiks kaupu ja mittefinantsteenuseid
tootvate ettevõtete sektorile SKP (sisemajanduse koguprodukt) jt
makromajandus-näitajate arvutamisel

•

Andmetarbijad Eestis — ülikoolid, teadusasutused, ministeeriumid
majandusanalüüside, ülevaadete, prognooside koostamiseks

•

Rahvusvaheliseks võrdluseks avaldatakse andmed EL
statistikaorganisatsiooni Eurostat kodulehel andmebaasis
Kodumajapidamised
9%
Valitsemissektor
17%
Finantsinstitutsioonid
4%
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Lisandväärtus sektorite kaupa

Kaupu ja
mittefinantsteenuseid tootvad
ettevõtted
70%

Andmete avaldamine (1)
•
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EKOMARi andmed avaldatakse statistika andmebaasis 12 kuud
peale aruandeaasta lõppu https://andmed.stat.ee/et/stat

Andmete avaldamine (2)

 Avaldamine EUROSTATi andmebaasis
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Andmete avaldamine (3)
•

Konfidentsiaalsuspoliitika
•

RStS § 35. Konfidentsiaalsete andmete levitamine
(1) Riikliku statistika tegija levitab riikliku statistika tegemiseks
kogutud andmeid ainult sellisel kujul, mis välistab statistilise üksuse
otsese või kaudse tuvastamise võimaluse, kui käesolevas seaduses ei
ole sätestatud teisiti.
(2) Riikliku statistika tegija levitab isiku otsest või kaudset tuvastamist
võimaldavaid andmeid ainult tema nõusolekul.

•

Konfidentsiaalsete andmete käitlemine

•
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Konfidentsiaalsete andmete käitlemist reguleerib Statistikaameti
kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13137283?leiaKehtiv
Andmeid avaldatakse või edastatakse ilma andmesubjekti
identifitseerimist võimaldavate tunnusteta, vähemalt kolme
andmesubjekti koondandmetena, kus ühegi isiku andmete osatähtsus
koondandmetes ei ole suurem kui 90%.

Andmete esitamine
•

Andmete esitamise kohustust saab kontrollida Statistikaameti
kodulehelt
http://www.stat.ee/andmete-esitamise-kohustus

•

EKOMARi esitamise tähtajad on hajutatud juuli esimesele nädalale

•

Andmete esitamine eSTAT-s https://estat.stat.ee/

•

s.o elektrooniline andmeedastuskanal, mille kaudu saab turvaliselt
esitada riiklike statistikatööde jaoks kogutavaid andmeid

•

Küsimustiku täitmisel saab abi klienditoelt:

•

saata e-kiri klienditugi@stat.ee

•
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võtta ühendust telefoni teel +372 625 9100

Suur tänu kõigile, kes andmeid esitavad ja
aitavad kaasa statistika koostamisele!
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Tänan tähelepanu eest!
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