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1. Meil läheb üldjoontes hästi, sest… 

 Eesti SKP kasvas 3. kvartalis +3,5 

protsenti võrreldes eelneva aastaga 

(EA17 -0,6%) 

 Eesti suurimatel ekspordipartneritel 

Venemaal, Rootsil ja Soomel siiski veel 

positiivne majanduse kasv 

 Töötus on alanenud ja jõudis 9,7%-le  3. 

kvartalis (viimati oli see alla 10% 2008.a.) 

 Euribor on ajalooliselt madalaimal 

tasemel  (6k Euribor 0,35%), mis 

kergendab nii firmade kui eraisikute 

laenukoormat 

 Riigi eelarve on täitunud plaanipäraselt 

ja ei ole kunagi suures puudujäägis olnud 

 Poliitiline ja majanduslik stabiilsus 

võrreldes teiste riikidega 

 Hea stabiilne rahvusvaheline reiting 

(S&P AA-) 
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2. Meile valmistab muret … 

 Tarbijate usalduse vähenemine 
(perede kindlustunne; ootus riigi 
majandusolukorrale) 

 Prognoosid meie peamiste 
ekspordipartnerite majandusseisu 
kohta on “pilvised” 

 Euroopa võlakriisi levik ja selle 
mõju meile. Lõpuks mõjutab see ka 
Põhjala riike (Rootsi, Soome) 

 Töövõimelise elanikkonna 
lahkumine Eestist 

 Sisendhindade ja toorainete 
hinnatõus (fossiilsed kütused, elekter) 

 Reservide nappus 

 Siseturu väiksus 
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3. Millest sõltub majanduskasv? 

Ettevõtted teenivad vähem ja  

vähendavad kulusid  

sh töötajate palka 

Vähenenud palgad = vähem oste poes  

= veel väiksem nõudlus 

Vähenenud nõudlus  

ettevõtte toodangu järele 

 Sisenõudlus Eestis 

 Välisnõudlus, mis 

sõltub teiste riikide 

majandusseisust (eksport) 

 Riiklikud tellimused 

sisemaiselt 

 

 Nõudlus! Nõudlus! Nõudlus! 



4. SKP, kaupade ekspordi ja impordi kasv 

eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 
(Statistikaamet) 

 SKP kasv III kvartalis +3,4% (täpsustatud andmetel 3,5%) 

 SKP kasvu panustas peamiselt siseturule suunatud 

majandustegevus (suurima mõjuga juba kolmandat kvartalit järjest 

ehituse ning info ja side tegevusala, ka kaubandus, põllumajandus)  

 Eesti majanduskasv sõltub oluliselt välisnõudlusest. Kiirenes nii 

kaupade välja- kui ka sisseveo kasv, vastavalt 6%-ni ja 9%-ni. 



5.  1-tegur: Sisenõudlus Eestis (Statistikaamet) 

 

 Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2012.a. oktoobris eelmise 

aasta oktoobriga võrreldes püsivhindades +5% (sept oli +7%). Müük suurenes 

kõigil tegevusaladel 

 2012. aasta kümne kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük 

eelmise aasta vastava perioodiga võrreldes püvihindades +7,5% 

 Alates tänavu märtsist on jaemüügi kasv võrreldes eelmise aasta sama kuuga 

püsinud +6…+9% piires.  

Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2002 – september 2012 (2005 = 100) 



5.1. Töötuse vähenemine toetab sisenõudlust 
 

 2012. aasta III kvartalis vähenes töötute arv 68 000-ni ja töötuse määr 9,7%-ni 

 Alla 10% oli töötuse määr viimati 2008. aastal 

 Tööga hõivatuid oli tänavu III kvartalis 634 000, mis on 10 000 ehk 1,6% 

rohkem kui eelmises kvartalis.  

 Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes oli hõivatuid 1,1% rohkem ja tööhõive 

kasvas ainult teenindavas sektoris (see iseenesest on muret-tekitav) 

15–74-aastased hõiveseisundi järgi, I kvartal 2000 – III kvartal 2012 



5.2. Sisenõudlust toetab veel mõõdukas palkade kasv 
 

 Keskmine brutokuupalk oli 2012. aasta Q3 855 eurot ja tõusis eelmise 

aasta Q3 võrreldes +5,7%. Palgatõus oli väiksem kui varasemates kvartalites 

 Keskmine brutokuupalk tõusis 2011. aasta Q3 võrreldes kõige enam 

muudest teenindavates tegevustes (14,4%) ja kunsti, meelelahutuse ja 

vaba aja tegevusalal (13,9%). Keskmine tase varasematel aastatel oli ka siin 

madal 

 2012. Q3 oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1158 

eurot. Võrreldes 2011. Q3 tõusis keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus +5,7% 

 Keskmine tööjõukulu töötaja kohta kuus tõusis 2011. Q3-ga võrreldes kõige 

enam muudes teenindavates tegevustes (14,3%) ja side tegevusalal 

(16,4%), Q2 tõusis see enim ehituses  



5.3. Suurimad sisenõudluse toetajad palga 

mõttes 



5.4. Sisenõudlust toetab ka majapidamiste paranenud  

finantsseis 

 Madalad intressid (Euribor) ja kahanenud laenukoorem 

jätavad majapidamistele rohkem raha kätte, mida saab 

kasutada muude toodete-teenuste tarbimises 

 Ka eraisikute deposiidid on kasvanud, mis on samuti puhver 

kindlustunde loomiseks majapidamistes 
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5.5. Kindlustunne kasvanud 

 

 Paranenud perede finantsseis 

turgutab kindlustunnet 

 Pärast tööpuuduse hirmude 

suurenemist aasta alguses on 

viimasel ajal need hirmud pigem 

alla tulnud 

 Hinnatõusu ootused on pigem 

stabiilsed (viimasel ajal küll jälle 

murelikumaid noote ka siin) 
 

 

Kasvav kindlustunne toetab 

tarbimist! 



6. 2-tegur: Eesti peamised ekspordipartnerid 
(Statistikaamet) 

  

SKP Kasv 2012:  

 Venemaa Q1 +4,9%, Q2 +4% 

 Rootsi Q2 +1,4%, Q3 +1,3% 

 Soome Q2 +1,9%, Q3 +0,1% 

 Läti Q2 +5,6%, Q3 +4,8% 

 Saksamaa Q2 +1,2%, Q3 

+1,0%* 
*Ka Rootsi peamisi ekspordipartnereid 

 

Eksport, sept 2012
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6.1. Eesti eksport on kasvanud (Statistikaamet) 

  

 

 2011 eksport jooksevhindades 12 mld EUR ja import 12,6 mld EUR. 

Kaubavahetuse aastane juurdekasv oli rekordiline — eksport kasvas +38% ja 

import +37% 

 2012 septembris kaupade eksport +3%, import +6% 

 2012 9k eksport +4% ja import +8%. Impordi kiirem kasv võrreldes ekspordiga 

suurendas kaubavahetuse puudujääki (518 miljonilt eurolt 852 miljonile eurole) – 

murekoht! 
Eksport kuude lõikes 2007-2012
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Suur ekspordi kasv toimus 2011.a. 2012.a. on kasv 

jätkunud, aga väiksemas tempos 

 



7. 3-tegur: Riiklikud tellimused 
(http://www.fin.ee/riigieelarve) 

  

 2013. Riigieelarve tulud: 7,5 miljardit eurot, kasv 2,2%, riigieelarve kulud: 7,7 

miljardit eurot, kasv 1,1% 

 Kavandatav valitsussektori eelarvepositsioon: -0,7% SKPst  

 Investeeringuteks suunati riigieelarvest oktoobri lõpuks 938,4 miljonit eurot 

(+26,5%) rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Investeeringute mahud on 

kasvanud eelkõige tänu aktiivsemale välistoetuste ja kvoodimüügi tulude 

kasutamisele 



8. Probleemid 

   Rootsi oodatav Q3 kasv 

miinuses, edasi mõõdukas kasv, 

aga see sõltub ka Euroopa üldisest 

võlakriisi lahendist. Suur Rootsi 

ekspordipartner on Saksamaa! 

 Soome Q3 kasv on kukkunud 

juba 0,1% peale. Juba Q2 kukkusid 

ekspordimahud oluliselt. Nii 

tootmine kui ehitus, aga ka teenuste 

sektor on langustrendis. Soome 

peamine ekspordipartner on 

Venemaa, mis on pehmendanud 

langust, aga pilt tervikuna halb 

(ülejäänud peamised 

ekspordipartnerid on Rootsi ja 

Saksamaa) 
 

Eesti ekspordi kasv 

pidurdub! 



9. Muud murekohad 

  
 

 Muu Euroopa majanduse käekäik! 

 Ekspordi kasvu pidurdumine 2012.a. ja väliskaubanduse puudujääk 

(import > eksport) 

 Kasvavad fossiilsete kütuste hinnad ja kasvav elektri hind, mis 

mõjutab inflatsiooni tõusu suunas ja seeläbi ka tarbijate kindlustunnet 

(vähenev sisenõudlus) 

 Eesti võimalik kahanev konkurentsivõime erinevatel põhjustel: 

Poliitiline ebastabiilsus 

Kasvav sotsiaalkulude surve ettevõtetele 

Vähenev elanikkond ja väljaränne 

Vähene innovatsioon majanduses (ka ettevõtete 

investeeringute kahanemine) 

 
 



10. Kõige suurem murekoht 

  

Eesti ei saa 

läbi ilma 

Euroopata! 

 

 

 Paljud Euroopa riigid 

vaevlevad võlakriisis 

 Enamuse Euroopa riikide 

majanduskasv on seetõttu 

pidurdunud 

 Mõnede Lõuna-Euroopa 

riikide majanduskasv on 

pidurdunud eriti drastiliselt 

muuhulgas ka tänu kärpimisele 

 Meil on läinud mõõdukalt 

hästi, aga kriis pole veel läbi! 

 

Allikas: Peeter Koppel, EcoWin 
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11. Põllumajanduse osatähtsus Balti riikides 

 Baltimaade SKP osa  

EU-27 põllumajanduse 

SKP-st on ca 0.9% 

(Leedu - 1.5%; Läti ja 

Eesti kumbki 0.2%), 

suurim osa 

Prantsusmaal (18.8%) 

 Eraldi riikide lõikes on 

Baltimaadel omaenda 

SKP-st põllumajanduse 

osakaal kuni 3% 

 Peamised tooted on 

nisu ja piim. Leedu 

kasvatab enim nisu, 

Eesti ja Läti toodavad 

eelkõige piima 

Tähtis 

valdkond! 
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12. Paari sõnaga mis pangas teoksil 

 Uus internetipank on 

käivitunud täies mahus 

 Tööandja pensioni 

tutvustamine 

 Baltic Online turule tulek 

 Klientide nõustamine (Spider 

ja FAM tehnoloogiaga) 

 Roheliste autode kampaania 

just lõppes (detsembris) 

 



Milliseid finantseerimistooteid pakume ? 

 Investeerimislaenud sihtotstarbega maade ostmiseks, ehitiste 

püstitamiseks. Tagasimaksegraafikud reeglina 15 aastat.  

 Käibekapitali- ja arvelduslaenud eesmärgiga katta lühiajalised 

rahavajadused kevadel ja sügisel. Tähtaeg 1 aasta  

 Liisingutega finantseerime sõidukite, põllumajandustehnika ja -seadmete 

ostu. Tähtaeg 5 aastat. 

 Faktooringuga on võimalik finantseerida ettevõte poolt väljastatud arveid 

 

Olulised punktid millega arvestame: 

 Omandistruktuur – eelistatud, et vähemalt 51% omandist oleks 

maksimaalselt 3 in. käes 

 Võlakohustuste suurus jagatuna EBITDA’ga ei ületakse piimanduses 5 

(lühiajaliselt on lubatud 8-9) ja viljakasvatajatel 4 

 Kogemus vähemalt 3  aastat 

 Piimatootjate puhul eelistame farme kellel >200 lüpsilehma. 

 Väljalüps soovitatavalt üle keskmise 

 Viljakasvatajaid kes harivad üle >1000 ha põllumaad 

 Lühiajalised põllumaa rendilepingud on risk 
20 



Koostöövõimalused 
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SEB on varakevadel välja tulemas suunatud pakkumisega 

põllumajandustootjatele.  

 

Ühises pakkumises osalevad: 

 

 SEB Pank – paindlikud laenutingimused 

 SEB Liising – soodustused  esimese sissemakse ja liisinggraafiku osas 

 Liisingu koostööpartnerid – erihinnad põllumajandusmasinatele ja -

seadmetele  

 RSA Kindlustus – soodustused KASKO kindlustuse vormistamisel 
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Suur tänu! 

 
Jaanus Kaik 

Osakonna juhataja asetäitja 

Korporatiivklientide osakond 

Ettevõtete panganduse valdkond 

S|E|B 

 


