
Eessõna 

2018. aasta oli Baltimaade majanduse jaoks ootuspäraselt taas edukas. Majanduskasvus 

mängisid juhtivat rolli eratarbimine ja investeeringud. Suurima optimistide osakaaluga 

sektorid olid tootmine, põllumajandus, ehitus ja haldusteenused.

Lisaks ei ole Balti riikide majanduskasvu prognooside langetamine seni veel ohustanud 

VKE-sid, kes on säilitanud pigem positiivse väljavaate äritegevuse arendamiseks 2019. 

aastal. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete peamine mure on seotud tööjõu 

puudusega madalapalgalistel töökohtadel, seega jäävad välisriikide töötajad kindlasti 

üheks võimaluseks VKE-de jaoks. Paljud ettevõtted on teadlikud innovatsiooni tähtsusest 

just eriti toodete ja teenuste arendamise valdkonnas, mis on teine väga oluline tegur 

äritegevuse jätkusuutlikuks kasvatamiseks.

SEB eesmärk on säilitada oma positsioon olla Põhjamaades ja Balti riikides äriklientide 

jaoks pank number 1. Sellest vaatekohast lähtuvalt oleme kogunud viimasesse Baltic 

Business Outlooki väljaandesse 4500 väikeselt ja keskmise suurusega ettevõttelt Leedus, 

Lätis ja Eestis olulist teavet ettevõtete plaanide, murede ja vajaduste kohta. VKE-d on 

Baltimaade majanduse selgroog ja nende usaldusnäitajad annavad meile hea ülevaate 

majandusprotsesside tulevastest arengutest. Täpsemaid tähelepanekuid saate lugeda 

aruandest.

BalticBusiness 
Outlook

Jaanuar 2019
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• Baltimaade majanduse jaoks oli 2018. aasta taas edukas. Majanduskasvus mängisid juhtivat 
rolli eratarbimine ja investeeringud. Samas pidurdus ekspordikasv tingituna peamiste ekspordi-
partnerite aeglasemast kasvust.

• Maailma ja Balti riikide majanduskasvu prognooside langetamine ei ole seni veel ohustanud 
VKE-sid, kes on säilitanud pigem positiivse väljavaate äritegevuse arendamiseks 2019. aas-
tal. Vähemalt kolm igast neljast Balti riikides vastanud ettevõttest kavandab selleks aastaks 
samasugust või kuni 15% suuremat müügitulu. Suurim osakaal ettevõtteid, kes ootab müügi 
vähenemist, on Lätis, väikseim Eestis. Samas on erinevus üsna väike ja annab tunnistust sellest, 
et majanduskasvu ootused on kõigis kolmes riigis üsna sarnased. 

• Suurima optimistide osakaaluga sektorid on tootmine, põllumajandus, ehitus ja haldusteenused. 
Selline majandustegevuste jaotus, kus ettevõtjatel on neutraalsed või positiivsed ootused müü-
gitulu kasvu osas, toetab kogu 2019. aasta majanduspilti.

• Kuigi Leedus võis nende ettevõtete osakaalus, kes prognoosisid suuremat töötajate arvu, näha 
kerget langust (26%-lt 19%-le), siis Läti või Eesti ettevõtete seas märkimisväärseid muutusi ei 
toimunud. Umbes 3/4 ettevõtetest säilitab sarnase töötajate arvu, samas kui nende ettevõtete 
osakaal, kel on plaanis töötajate arvu suurendada, on ligikaudu kaks korda suurem võrreldes 
VKE-dega, kes soovivad töötajaskonda vähendada.

• Vaatamata hiljutisele välisriikide tööjõu hüppelisele kasvule ei näita uuring ka seekord olulist 
nihet selles valdkonnas. Vastanud ettevõtetest omab välistööjõudu 4% Läti, 6% Leedu ja 8% 
Eesti ettevõtetest. Ainus oluline muutus on toimunud Läti ettevõtete seas, kus nende ettevõtete 
osakaal, kes ei ole veel proovinud välistööjõudu palgata, kuid on sellest huvitatud, kasvas 7%-lt 
12%-ni. Arvestades elatustaseme tõusu Balti riikides ja tööjõupuudust teatud madalapalgalis-
tel töökohtadel, siis jääb välisriikide tööjõud kindlasti üheks võimaluseks ka VKE-de jaoks, eriti, 
kui töötingimusi veelgi leevendatakse.

• Vastupidiselt varasematele aastatele kasvas siseturule keskenduvate Leedu ettevõtete osakaal 
66%-lt 76%-le ja lähenes sarnase geograafilise rõhuasetusega Läti ja Eesti ettevõtete tava-
pärasele tasemele. Eelmisel aastal taastus suuresti Leedu eratarbimine, mis julgustas ehk ka 
rohkem siseturule keskenduma.

• Valmisolek investeerida ei ole Eestis ja Leedus eriti muutunud, samas kui Lätis toimusid selged 
muutused. Nende ettevõtete osakaal, kes investeeringuid ei plaani, vähenes 35%-lt 19%-le ja 
langes isegi allapoole Leedu (23%) ja Eesti (22%) taset. Tundub, et hiljutised positiivsed muu-
tused Läti majanduses on suurendanud ettevõtete motivatsiooni ja rahalisi võimalusi investeeri-
da.

• Samas kasvas VKE-de osakaal nende ettevõtete seas, kes investeeringuid ei kavanda, kõigis 
kolmes Balti riigis. Vaid Lätis oli toodete ja teenuste uuendusi planeerivate ettevõtete osakaal 
eelmise aastaga võrreldes tõusnud. Samal ajal langes nende ettevõtete arv, kes plaanivad 
investeerida töötajate arengusse. Sellised tendentsid on murettekitavad, arvestades uuendus-
meelsete ettevõtete nappust võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. 

• Hüpe on toimunud Läti ettevõtete osas, kes oma äritegevuse prioriteetide hulka on lisanud digi-
taliseerimise. Hetkel arvavad 44% Leedu, 45% Läti ja 51% Eesti VKE-dest, et digitaliseerimine 
on nende äritegevuse jaoks oluline.

• Võimalust osta kaupu või teenuseid interneti vahendusel pakub 25% Eesti, 22% Leedu ja 
20% Läti VKE-dest. Eesti ettevõtted on kõige innukamad pakkuma internetimüüki ka tulevikus.

Kommenteeritud kokkuvõte
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Eesti Läti Leedu

Elanikkond (jaanuar 2018) 1,32 1,93 2,81

SKT elaniku kohta (mõõdetuna ostujõu 
pariteetides) (EL = 100, 2017) 79 67 78

SKT reaalkasv (I–III kv 2018) 3,8% 4,7% 3,3%

Inflatsioon, ühtlustatud THI (2018) 3,4% 2,6% 2,5%

Tööpuuduse tase (III kv 2018) 5,2% 7,0% 5,9%

 Allikad: Eurostat, Balti riikide statistikaametid

Metoodika
Aruandesse on kaasatud ainult üle 3 aasta tegutsenud väike-
se ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-d) tulemused.

Käibe kasv
Uuringus nimetatakse 2019. aastal vähemalt 15% käibe 
kasvu ootavaid ettevõtteid optimistideks, samas kui alla 
15% kasvu ootavad ettevõtted on mõõdukad optimistid ja 
ülejäänuid, kes ennustavad käibe langust, loetakse pessimis-
tideks.

Tööhõive
Tööhõive väljavaade jaguneb kolme rühma: 
· ettevõtted, kes kavatsevad 2019. aastal palgata uusi 

töötajaid,
· need, kes oma töötajaskonna suurust ei muuda, 
· ja ettevõtted, kes kavatsevad töötajate arvu vähendada.

Eksport
Vastajad on jagatud kolme rühma: ettevõtted, kes 2019. 
aastal kavatsevad siseneda uutele turgudele; need, kes 
kavatsevad kasvada olemasolevatel eksportturgudel, ja 
koduturule keskenduvad ettevõtted.

Innovatsioon
Analüüs viitab kahele ettevõtete rühmale: need, kes ka-
vandavad 2019. a uuendusi, olgu siis toodetes, teenustes, 
ärimudelites ja/või töötajate arendamises, ja need, kes ühtegi 
eeltoodust ei plaani.

Investeeringud
Oluliste investeeringute lävendiks on antud uuringus seatud 
30 000 eurot, kus üle ja alla selle investeerivad ettevõtted 
moodustavad kaks esimest rühma ja kolmas rühm koosneb 
ettevõtetest, kes investeeringuid 2019. a ei kavanda.

Peamised näitajad

2019. aasta majandusprognoos

SKT Inflatsioon

Eesti 2,8% 2,6%

Läti 3,5% 2,9%

Leedu 2,9% 2,5%

 Allikas: SEB
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Ärikeskkonnas 2019. a oodatavad muudatused
Jaanuar 2019

Optimistid

Eesti 13%→
Läti 10%→
Leedu 11%↓

 
Mõõdukad optimistid 

Eesti 79%↑
Läti 76%↑
Leedu 77%↑

 
Pessimistid 

Eesti 8% ↓
Läti 14%↓
Leedu 12%↓

Uued turud

Eesti 11%↑
Läti 7%→
Leedu 13%↓

 
Olemasolevad eksportturud

Eesti 15%↓
Läti 16%↑
Leedu 11%↓

 
Siseturud

Eesti 73%↓
Läti 77%↓
Leedu 76%↑

Investeeringud summas 
üle 30 000 euro

Eesti 16%↑
Läti 17%↑
Leedu 16%↓

 
Investeeringud summas 

kuni 30 000 eurot

Eesti 25%↓
Läti 36%↑
Leedu 26%→

Investeeringuid ei 
plaanita

Eesti 22%↑
Läti 19%↓
Leedu 23%↑

Töötajate palkamine

Eesti 17%↓
Läti 16%→
Leedu 19%↓

 
Muutusi ei ole

Eesti 78%↑
Läti 76%→
Leedu 73%↑

 
Töötajaskonna 

vähendamine

Eesti 4%→
Läti 8%→
Leedu 8%↓

Toode/teenus

Eesti 35%↓
Läti 35%↑
Leedu 26%↓

 
Ärimudel

Eesti 13% ↑
Läti 6%→
Leedu 8%↓

 
Töötajad

Eesti 16%↓
Läti 17%→
Leedu 16%↓

Väga tähtis

Eesti 16%↓
Läti 12%↑
Leedu 15%↓

 
Üsna tähtis

Eesti 35%→
Läti 33%↑
Leedu 29%↓

 
Ei ole üldse tähtis

Eesti 22%↑
Läti 39%↓
Leedu 22%↑

Müügitulu osas rohkem 
mõõdukaid optimiste

Domineerib rõhuasetus 
siseturule

Investeerimishuvi jääb 
sarnasele tasemele

Kerge vähenemine 
valmisolekus palgata uusi 
töötajaid

Endiselt leige suhtumine 
töötajate arendamisse

Digitaliseerumine muutub 
äristrateegia jaoks üsna 
oluliseks
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Ärikliima erinevates majandusharudes

Optimistid
Eesti 14%
Läti 10%
Leedu 9%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 77%
Läti 76%
Leedu 77%

Pessimistid 
Eesti 10%
Läti 15%
Leedu 14%

Optimistid
Eesti 11%
Läti 11%
Leedu 10%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 80%
Läti 82%
Leedu 82%

Pessimistid 
Eesti 9%
Läti 7%
Leedu 9%

Optimistid
Eesti 11%
Läti 14%
Leedu 18%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 79%
Läti 72%
Leedu 78%

Pessimistid 
Eesti 11%
Läti 14%
Leedu 5%

Optimistid
Eesti 7%
Läti 6%
Leedu 10%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 80%
Läti 74%
Leedu 79%

Pessimistid 
Eesti 13%
Läti 20%
Leedu 10%

Optimistid
Eesti 7%
Läti 6%
Leedu 10%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 74%
Läti 73%
Leedu 68%

Pessimistid 
Eesti 6%
Läti 14%
Leedu 5%

Optimistid
Eesti 12%
Läti 8%
Leedu 11%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 74%
Läti 76%
Leedu 72%

Pessimistid 
Eesti 14%
Läti 16%
Leedu 16%

Optimistid
Eesti 15%
Läti 7%
Leedu 7%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 75%
Läti 81%
Leedu 80%

Pessimistid 
Eesti 10%
Läti 12%
Leedu 13%

Optimistid
Eesti 7%
Läti 0%
Leedu 13%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 87%
Läti 77%
Leedu 75%

Pessimistid 
Eesti 7%
Läti 23%
Leedu 13%

Optimistid
Eesti 10%
Läti 11%
Leedu 9%

Mõõdukad optimistid 
Eesti 84%
Läti 74%
Leedu 79%

Pessimistid 
Eesti 6%
Läti 15%
Leedu 12%

Kaubandus

Tootmine

Haldus ja teenindus

Transport ja logistika

Põllumajandus

Haridus ja tervishoid

Ehitus

Majutus ja toitlustus

Muu
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Eesti on euroala kiireima majanduskasvuga riikide 
seas juba kolmandat aastat järjest. 2018. aasta 
esimeses kolmes kvartalis kasvas SKT 3,8%. Samas ei 
olnud kasv laiapõhjaline, sest ligi pool sellest tulenes 
ehitus- ja kinnisvarasektorist. Eesti ehitusmahud 
ületasid 2018. aastal isegi viimast kõrgpunkti aastal 
2007. Seda toetas aktiivne elamuehitus, kuid ka 
avaliku sektori tellitud mahukad infrastruktuuripro-
jektid. Vaatamata suurtele ehitusmahtudele ei ole 
kinnisvarabuum hindu moonutanud, mis on kasvanud 
käsikäes palkadega. Samas tundub turgude meeleolu 
olevat saavutanud oma haripunkti ja praeguseks on 
elamuarenduse jaoks väljastatud ehituslubade arv ka-
hanenud umbes 10%. Lisaks on koduostu plaanivate 
inimeste arv langenud madalaimale tasemele pärast 
2012. aastat.

Teine probleem majanduse jaoks on väliskaubandus. 
Eksport moodustab SKT-st endiselt 75%, kuid rahva-
majanduse arvepidamise kohaselt kaupade ekspordi-
kasv III kvartalis peaaegu seiskus. Seda võib seletada 
nii tsükliliste kui ka struktuursete probleemidega. 
Ühelt poolt aeglustus eelmisel aastal Eesti suurimate 
kaubanduspartnerite – Rootsi ja Soome – majandus-
kasv. Lisaks kuuluvad paljud Eesti suurimatest ekspor-
tijatest oma Põhjamaade klientide ja emaettevõtete 
kaudu palju kaugemaleulatuvatesse väärtusahelates-
se ja neid on mõjutanud näiteks vähenenud nõudlus 

Hiinas ja Saksamaal. Struktuuri tasandil on selge, et 
tingituna kiirest palgakasvust viimasel paaril aastal 
on vähenenud Eesti kulupõhine konkurentsivõime. 
Tööjõumahukad tootmistegevused, mis toodi hiljuti ku-
lukamatest Põhjamaadest üle Eestisse, ei ole just eriti 
kasumlikud riigis, kus keskmine palk ületas eelmisel 
aastal 1300 eurot. On järjest tõenäolisem, et mõned 
neist ettevõtetest võivad oma tegevuse lähiaastatel 
ümber korraldada.

Positiivsest küljest on Eesti tööjõuturg endiselt tugev. 
Tööhõive määr on üle 68%, mis asetab Eesti EL-i riiki-
de arvestuses kõrgele positsioonile. Vabalt kättesaa-
dava tööjõu puudus kiirendab jätkuvalt palgakasvu, 
mis eelmisel aastal ulatus umbes 7%-ni. Viimase kol-
me aasta jooksul on keskmine palk tõusnud peaaegu 
kolmandiku võrra. Lisaks on paljude leibkondade kasu-
tada olev sissetulek suurenenud tänu tulumaksurefor-
mile, mis kasvatas enamiku leibkondade maksuvaba 
miinimumi. Paljud saavad samast reformist kasu ka 
veel 2019. aastal, kui maksuamet hakkab enammaks-
tud tulumaksu tagastama. Tugev tööjõuturg on olnud 
õnnistuseks eratarbimisele, mis 2018. aasta kolme 
kvartali jooksul kasvas 4,4%. Sissetulekute järsk kasv 
jääb tarbimise käivitavaks jõuks ka aastal 2019.

Kuigi III kvartalis kapitalikulutused suurenesid, ei 
muutnud need eriti ärisektori pikemat aega kest-
nud investeeringute vähenemise trendi. Vaadeldes 
ebakindlat majanduskeskkonda ja struktuurilist nihet 
tootmiselt teenustele, ei ole just eriti palju põhjust 
oodata lähiaastatel suunamuutust. Samas toetavad 
avaliku sektori investeeringud kapitalikulutusi jätku-
valt vähemalt kuni aastani 2020. Seejärel muutub 
väljavaade ebakindlamaks, sest EL-i toetus sellistele 
projektidele lõpeb.

Lähenevad parlamendivalimised seavad maksud ja 
fiskaalpoliitika arutelude keskpunkti. Kuigi tõenäoli-
selt rakendatakse ekspansiivsemaid meetmeid, on 
hiljutised maksureformid põhjustanud siiski ka sega-
dust ja ebakindlust, millele tuleb tähelepanu pöörata. 
Tulevane koalitsioon hakkab tõenäoliselt koosnema nii 
vasakpoolsetest kui ka parempoolsusele kalduvatest 
parteidest, millega hoitakse valitsuse tulevasi poliiti-
kaid poliitilise spektri keskmes.

Eesti
Mihkel Nestor
SEB Eesti majandusanalüütik 
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• Eesti VKE-d säilitasid järgmise kaheteistkümne 
kuu väljavaate osas positiivse meelestatuse: 79% 
küsitletud ettevõtetest prognoosisid, et müügitulu 
2019. aastal ei muutu või kasvab kuni 15%. Vaid 
8% VKE-dest ennustavad sel aastal müügitulude 
langust. See on kõikide Balti riikide madalaim 
näitaja.

· Eestis on kõige positiivsem väljavaade 2019. 
aastale põllumajanduse ja ehitusega tegelevate 
VKE-de seas, samas kui transpordi-, tervishoiu- 
ja haridussektor on kõige ettevaatlikumad. 
Ehitussektor on mitu aastat järjest näidanud 
tugevaid tulemusi. Tundub, et ootused edasiseks 
kasvuks ehituse valdkonnas jäävad samaks. Samas 
on murelikumad eksportivad ettevõtted, sest EL-i 
riikide aeglasema majanduskasvu prognoosil on 
sellistele ettevõtetele negatiivne mõju.

• Vaid 4% vastanud ettevõtetest väitis, et nad 
kavatsevad töötajaskonda vähendada, ja 17% 
loodavad seda suurendada. See on töötajate 
jaoks kindlasti positiivne uudis. Samas arvestades 
tõeliselt pingelist olukorda tööjõuturul ja kasvavaid 
tööjõukulusid, jääb kasumlikkuse hoidmine ja uute 
töötajate ligimeelitamine ettevõtete jaoks väga 
raskeks ülesandeks.

• Eesti ettevõtetest on palganud välistööjõudu 8% 
ja 13% on seda võimalust kaalumas. Need on 
suurimad arvud Balti riikides. Samas ei ole see 
mingi üllatus, sest tööhõive määr on Eestis kõrgeim. 
Kahtlemata jätkavad ettevõtted järgmisel paaril 
aastal veelgi suurema arvu töötajate palkamist 
välisriikidest.

• Investeerimisplaanid eelmise aastaga võrreldes 
ei muutu. Siiski toimus pettumust valmistav 
hüpe nende ettevõtete osas, kes mingeid 
uuendustegevusi 2019. aastaks ei kavanda. Nende 
ettevõtete osakaal suurenes 30%-lt 46%-le. 
Sellele vaatamata plaanib 35% ettevõtetest oma 
tooteid või teenuseid 2019. aastal uuendada.

• Digitaliseerimise osatähtsust oma äritegevusele 
tunnistab 51% ettevõtetest. Samas ei näe 22% 
ettevõtetest digitaliseerimisest mingit kasu 
tekkivat ja ülejäänud 26% ei ole selles osas oma 
otsust veel teinud. 

· Veerand VKE-dest pakub klientidele võimalust 
osta kaupu või teenuseid interneti vahendusel. 
Lisaks kavandab veel 21% ettevõtetest oma müügi 
viimist internetti. Need on Balti riikide kõrgeimad 
näitajad. 

Hinnang Eesti ärikeskkonnale

Eesti: VKE-de plaanid aastaks 2019
78% ei muuda oma töötajate arvu

73% keskendub endiselt siseturule

41% viib ellu investeerimisprojekte

79% ei plaani palgata välisriikidest tööjõudu

47% kavandab uuendusi ärimudelis või toodetes/teenustes

Üles ja alla: Kus nad asuvad?
13% optimiste • Ehitus ja põllumajandus, 1–9 töötajat 

   • Käive kuni 65 000 eurot

8% pessimiste • Ehitus ja jaekaubandus, 1–9 töötajat 

   • Käive kuni 65 000 eurot
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Töötajate arv järgmisel aastal Välisriikide töötajad

Eksportturud järgmisel aastal Investeerimisprojektid järgmisel aastal

Populaarseimad eksportturud: Balti riigid ja Põhjamaad (eriti Soome).

Innovatsioon ja muudatused Digitaliseerimine järgmisel aastal 

19% 16%

36% 35%

19% 22%

26% 26%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet

36%
30%

46%

35%
37%

35%

8% 10%
13%

15%
18% 16%

5% 5% 4%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

84% 80% 79%

8% 13% 13%

7% 7% 8%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

5% 5% 4%

80% 76% 78%

14% 19% 17%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

76% 75% 73%

16% 17% 15%

8% 8% 11%

2016 2017 2018

Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

13% 14% 16%

27% 28% 25%

23% 19% 22%

38% 39% 37%

2016 2017 2018

Do not know yet No

Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th
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8

2.1

2.2

2.4

2.4

2.4

2.7

2.7

2.8

3.1

3.5

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Problems with developing new products or technologies 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Labour shortage 

Difficult access to financial tools 

Issues with finding a market for products and services 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

0.1%

0.3%

0.7%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

6%

6%

11%

13%

15%

16%

Mining and quarrying

Household activities

Electricity, gas, steam supply

Water supply; sewerage, waste management

Education

Professional, scientific and technical activities

Administrative and support service activities

Human health and social work activities

Information and communication

Accommodation and food service activities

Arts, entertainment and recreation

Real estate activities

Financial and insurance activities

N/A

Manufacturing

Transportation and storage

Agriculture, forestry and fishing

Trade; repair of motor vehicles

Construction

Other service activities

52%

21%

25%

Yes

No, but 
we are 
planning

No

1%

1%

1%

4%

6%

86%

N/A

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

2%

6%

7%

11%

21%

52%

N/A

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

Töötajate arv Aastane käive

Valdkond Veebipõhine müük

Takistused käibe kasvatamisel järgneval kaheteistkümnel kuul (1 = puuduvad; 5 = väga suured)

Eesti uuringuprofiil
Osales 2169 ettevõtet
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Eesti ettevõtjate kommentaarid

Vähendamaks igakuiseid kulusid, tuleb esmalt 
investeerida tehnikasse“

„Surve palgatõusule, mis edestab tootlikkust, koorib 
vanemat tüüpi tootmisettevõtted „seest tühjaks““

„Pühendume e-lahenduste arendamisele“

„Välistööjõu värbamine peab muutuma lihtsamaks“

„Kaubandusreeglite ebakindlus takistab arengut“
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2018 oli taas kord edukas aasta Läti majandusele, mis 
kasvas 4,5%. Kuigi kasv on märkimisväärne, tulenes 
ligi pool sellest ehitussektorist ja maksude paremast 
laekumisest. Sel aastal aeglustub SKT kasv 3,5%-ni ja 
2020. aastal 3,2%-ni. Eratarbimisest saab lähitu-
leviku peamisi tõukejõude. Tingimused on soodsad 
tänu tööjõuturule ja reaalpalga kindlale kasvule. See 
peaks tarbimist 2019. aastal suurendama umbes 
3,7%. Kapitalikulutusi stimuleerivad EL-i vahendid. 
Samas võib ettevõtjate investeerimishuvi langeda 
välise ebastabiilsuse ja järsult kasvavate ehituskulude 
tõttu. Nõrgenev välisnõudlus tähendab ekspordi loidu 
kasvu. 

Järgmisel kahel aastal saab tähelepanu keskmes ole-
ma ehitussektor, kus on näha üha rohkem ülekuume-
nemise märke. 2018. aasta kolme kvartaliga kasvas 
tööstus 22%. Samas on kulude kasvust saamas kõr-
valmõju. Vaba tootmisvõimsus ja tõhususe piirmäär 
kasvu säilitamiseks on teadmata. Me oleme eriti 
rahul info- ja sideteenuste kasvuga, mis 2018. aasta 
üheksa kuuga moodustas 12%, ja nende ekspordiga. 
Seega me usume, et see jõuline kasv sel aastal jätkub. 
Jaekaubanduses on oodata tagasihoidlikumat, 3,5% 

kasvu. Tootmise väljavaade on küll halvenemas, kuid 
seda toetab sisenõudlus ja 2019. aastaks ennustame 
me 3–3,5% kasvutempot. 

2018. aasta novembris püsis aastane inflatsioon 3% 
juures. Nii kaupade kui ka teenuste hinnad kasvasid 
võrdselt 3%. Inflatsiooni väljavaade tulevaseks 
kaheks aastaks on kahetine. Ühest küljest on väline 
inflatsioonisurve endiselt tagasihoidlik. Teisest küljest 
näeme me kasvavat survet kuludele, mis peaks väl-
jenduma kõrgemates teenuste hindades. Me näeme 
kõrgemaid hindu toiduainete, elektri, kütte ja aktsiisi-
kaupade puhul. Inflatsiooni prognoos 2019. aastaks 
on 2,9% ja 2020. aastaks 2,5%.

2018. aasta kolmandas kvartalis langes tööpuudus 
7%-le, mis on kriisieelse taseme lähedal. Samal ajal 
jõudis tööhõive enneolematule tasemele - 65,3%. 
Nõudlus töötajate järele jääb selgelt eristuvaks, 
samas on võimalused tööpuuduse kiireks languseks 
piiratud. Käesoleva aasta lõpuks peaks tööpuuduse 
tase jõudma 6%-ni. Vabade töökohade arv jätkab 
kasvamist. Vajadus tööjõu sissetoomise küsimusega 
tegelemiseks muutub aktuaalsemaks. On oluline 
märkida, et eelmisel aastal jõudis sisserände tasakaal 
lõpuks nulli lähedale. Samas läheb siiski veel mitu aas-
tat, enne kui praegune palgakasv väljarände peatab. 

2018. aastal tõusis keskmine palk 8%. Sel aastal jääb 
kasv 7% lähedale ja keskmine brutopalk kuus jõuab 
1100 euroni. Tuntava surve alla langevad nii erasek-
tor kui ka avalik sektor ja valitsus peab reformide 
tempot üleval hoidma, et eelarvesurvet vähendada. 
Regionaalne konkurents tööjõu osas on raevukas, sest 
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on sarnane või veelgi 
kiirem palgakasv. Seega, isegi juhul, kui majanduskasv 
aeglustub, ei saa tootmisvõimsuse rakendamise kõrge 
tase ja demograafilised suundumused olema oluliseks 
leevenduseks tööandjatele. Et kiire palgakasv sööb 
endiselt ära kasumi, tuleks selle surve leevenda-
miseks teha rohkem investeeringuid tootlikkuse 
suurendamiseks.

Läti
Dainis Gašpuitis
Makromajanduse ekspert Läti SEB-s
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• VKE-de majanduse usaldusindeks on positiivne, 
sest 76% küsitletud ettevõtetest eeldab, et 2019. 
aastal müügitulu ei muutu või suureneb kuni 15%. 
Samas on müügi langust prognoosivate ettevõtete 
osakaal (14%) endiselt Balti riikide kõrgeim.

• Olemasolevate töötajate arvu plaanib säilitada 
76% VKE-dest, samas kui 16% kavatseb seda 
tõsta ja 8% vähendada. Need arvud on peaaegu 
samad nagu aasta tagasi ja annavad tunnistust sel-
lest, et tööjõuturg on veelgi pingestumas, toetades 
tööjõukulude kasvu ja tööpuuduse taseme langust 
Lätis.

• Välisriikidest tööjõudu palkavate ettevõtete 
osakaal on jäänud stabiilselt 4% juurde. Siiski on 
toimunud taastumine nende ettevõtete osas (7%-
lt 12%-le), kes on huvitatud töötajate palkamisest 
välismaalt. See on üks meetmetest, kuidas ette-
võtted võiksid lahendada olukorra, kus töötajaid 
on keeruline leida. Nende tavade rakendamisel on 
Eesti ja Leedu juba eesrindlikumad.

• Vastupidiselt Leedule ja Eestile plaanib siseturule 

keskenduda väiksem arv Läti ettevõtteid (langus 
83%-lt 77%-le) ja rohkem ettevõtteid on huvita-
tud laienemisest olemasolevatel eksportturgudel 
(11%-lt 16%-le). Pikas perspektiivis on see 
kindlasti positiivne vaatamata tõsiasjale, et Läti 
majanduskasv on üks kiiremaid EL-i riikide seas.

• Positiivne muutus toimus nende VKE-de osakaalus, 
kes 2019. aastal investeerida ei plaani – oluline 
langus 35%-lt 21%-le. Ajalooliselt on Lätil olnud 
tavaks võtta Balti riikide seas sisse viimane koht 
kavandatud investeeringute osas, kuid nüüd 
tundub, et on saabunud aeg suuremate investee-
ringute tegemiseks ka Läti ettevõtete puhul. Ak-
tiivsemat investeerimist toetab ka riigi majanduse 
suhteliselt kindel kasv vaatamata ebasoodsamale 
väljavaatele väljaspool Lätit.

• Samas ei kavanda siiski 52% Läti VKE-dest 
mingeid uuendustegevusi 2019. aastaks. See 
sünge näitaja on mitmel viimasel aastal stabiilseks 
jäänud. Lisaks on Läti viimane Balti riikide seas 
nende ettevõtete osas, kes pakuvad oma klienti-
dele võimalust osta tooteid ja teenuseid interneti 
vahendusel.  

Hinnang ärikeskkonnale: Läti 

Läti: VKE-de plaanid aastaks 2019
76% ei muuda oma töötajate arvu

77% keskendub endiselt siseturule

53% teeb investeeringuid

52% ei planeeri ühtegi märkimisväärset uuendustegevust

39% digitaliseerimine ei ole äritegevuse jaoks tähtis

Üles ja alla: Kus nad asuvad?
10% optimiste • Põllumajandus, kaubandus, muud teenused

   • Käive kuni 200 000 eurot

14% pessimiste • Põllumajandus, kaubandus, muud teenused
   • Käive kuni 65 000 eurot
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Töötajate arv järgmisel aastal Välisriikide töötajad

Eksportturud järgmisel aastal Investeerimisprojektid järgmisel aastal

Populaarseimad eksportturud: EL (eriti Saksamaa ja Balti riigid) ja Põhjamaad (eriti Rootsi ja Norra)

Innovatsioon ja muudatused Digitaliseerimine järgmisel aastal 

19%
9% 8%

69%
75% 76%

12% 16% 16%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

91% 89% 84%

6% 7% 12%

4% 4% 4%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

79% 83% 77%

14% 11% 16%

7% 6% 7%

2016 2017 2018

Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

13% 14% 17%

23% 22%
36%

40% 35%
19%

24% 29% 28%

2016 2017 2018

Do not know yet No
Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th

51% 49%
52%

21% 22%

38%

8% 7% 6%

16% 17% 17%

4% 5%
1%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

8% 12%

22%
33%

44%

39%

26%
17%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet
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3%

4%

9%

11%

73%

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

9%

11%

15%

22%

44%

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

0.2%

0.3%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

8%

14%

18%

20%

Public administration and defence

Mining and quarrying

Administrative and support service activities

Water supply; sewerage, waste management

Arts, entertainment and recreation

Education

Accommodation and food service activities

Electricity, gas, steam supply

Financial and insurance activities

Information and communication

Human health and social work activities

Real estate activities

Transportation and storage

Professional, scientific and technical activities

Manufacturing

Construction

Trade; repair of motor vehicles

Other service activities

Agriculture, forestry and fishing

67%

13%

20%

Yes

No, but we 
are 
planning

No

1.8

2.0

2.1

2.1

2.1

2.4

2.6

2.6

3.2

3.3

Problems with developing new products or technologies 

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Issues with finding a market for products and services 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Labour shortage 

Difficult access to financial tools 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

Töötajate arv Aastane käive

Valdkond Veebipõhine müük

Takistused käibe kasvatamisel järgneval kaheteistkümnel kuul (1 = puuduvad; 5 = väga suured)

Läti uuringuprofiil
Osales 1177 ettevõtet
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Läti ettevõtjate kommentaarid

Me anname jätkuvalt oma parima ja loodame, et järgmisel 
aastal on ilm soodsam.“

„Äri läheks paremini, kui Läti suudaks korruptsiooniga 
paremini võidelda ja lõpetaks oma natsionalistliku 
suhtumise.“

„Me areneme iga aastaga!“

„Kahe aasta pärast oleme me oma majandusharu liider.“

„Raske on leida oskustega ja teadlikke töötajaid. 
Omavalitsus ei panusta piisavalt, et äritegevuse arengut 
soodustada.“

„Meil on kavas töötada välja mitmed oma kaubamärgi 
tooted ja tugevdada oma positsiooni Balti riikide turul.“

„Me jätkame ettevõtte kaasajastamist ja investeerime 
töötajate haridusse.“

„Me jätkame autopargi uuendamist, soetades 
keskkonnasõbralikke autosid.“
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Leedu majanduse jaoks oli 2018. aasta taas edukas. 
SKT kasv oli ligi 3,4%, mida toetasid tugev eratarbimi-
ne ja kapitalikulutused. Samal ajal vähenes ekspor-
dikasv tingituna nii nõudluse kui ka pakkumisega 
seotud teguritest. Välisturgude halvenev olukord viib 
ettevaatlikuma kasvuväljavaateni järgmisel paaril 
aastal. Me prognoosime, et SKT tõuseb 2019. aastal 
2,9% ja 2020. aastal 2,4%. 

2018. aasta viimastel kuudel langesid majandususal-
duse näitajad vaid marginaalselt, viidates endiselt 
tarbijate ja ettevõtete positiivsele meeleolule. Seni ei 
ole mingeid selgeid märke sellest, et ettevõtted oma 
investeeringutega 2019. aastal viivitavad. Samas, kui 
olukord välisriikides halveneb, võivad nende plaanid 
muutuda. Kaubandusraskuste tekkimine kõva Brexiti 
tõttu ja selle tagajärjeks olev ajutine segadus võivad 
Leedu eksportijatele valusaks osutuda. Samuti väärib 
märkimist, et sel aastal saavutavad investeeringud, 
mida rahastatakse EL-i struktuurifondidest, kõrgeima 
taseme, pakkudes tuge ka ehitussektorile. 

Tööturu kuumenemine jätkub. Keskmine tööpuudus 
langes 7,1%-lt 6,3%-le 2018. aastal. Samas me 
prognoosime, et järgmisel kahel aastal tööpuudus 
stabiliseerub umbes 6% juures. Tööpuuduse tase 
kaugemates piirkondades jääb üsna kõrgeks nii väik-

sema liikuvuse kui ka muude struktuuriliste põhjuste 
tõttu, samas kui Vilniuse piirkonnas on tööpuudus 
juba rekordiliselt madalal tasemel. Kohalike töötajate 
puuduse tõttu ehitus- ja transpordisektoris toovad 
ettevõtted jätkuvalt tööjõudu sisse Ukrainast ja Valge-
venest ja pakuvad neile väljaõpet. 

2018. aastal kiire palgakasv jätkus. Kolmandas kvar-
talis oli brutotöötasu kasvanud eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes 10%. Vastupidiselt olukorrale 
varasematel aastatel kasvasid palgad enam avaliku 
sektori töötajatel. Rahulolematus avaliku sektori 
madala palgaga suurenes järsult eelmisel aastal 
ja õpetajate streik detsembris oli üheks oluliseks 
vahendiks selles protsessis. Õpetajate nõudmised olid 
ratsionaalsed, sest töötajad haridus- ja tervishoiu-
sektorites on tavapäraselt alamakstud. Üks nende 
suhteliselt madalate palkade põhjus on endiselt 
riigi ebaefektiivne haridus- ja tervishoiuasutuste 
võrgustik. Teine põhjus seisneb selles, et Leedu riigi 
eelarve on suhteliselt väike (2017. a 33,6% SKT-st) 
ja valitsuse suutlikkus palku tõsta on madal. Valitsusel 
ei ole teist võimalust, kui jätkata olukorra parandamist 
järgmisel paaril aastal.

2018. aastal langes keskmine aastainflatsioon 3,7%-
lt 2,5%-le, mis on suhteliselt madal tase arvestades 
tööjõukulude järsku tõusu. Madalam inflatsioon ja 
kõrge reaalpalga kasv mõjutasid eelmisel aastal po-
sitiivselt leibkondade tarbimist. 2019. aasta alguses 
peegeldub aastainflatsioon valitsuse reguleerita-
vate hindade tõusus. Nii on leibkondade elekter ja 
maagaas muutunud vastavalt 15% ja 12% kallimaks. 
Isegi neid muutusi arvestades tunneme me end 
mugavalt oma varasemate prognooside säilitamisel, 
kus inflatsioon saab aastatel 2019 ja 2020 olema 
keskmiselt 2,5%.

Elamukinnisvara hinnad tõusid kolmandas kvartalis 
6,6%, mis on väikseim kasv alates 2016. a keskpai-
gast. Hinnad kasvasid kiiremini väikestes linnades, 
samas kui pealinnas Vilniuses tõusid kodude hinnad 
veidi üle 3%. Uute kodude piisav pakkumine ja suu-
rem ebakindlus leibkondade sissetulekute osas piirab 
eluasemete hindade edasist tõusu.

Leedu
Tadas Povilauskas
Ökonomist Leedu SEB-s
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• Üldine meeleolu Leedu VKE-de seas jäi 
positiivseks. Uuringule vastanutest 77% eeldab, et 
müügitulu jääb 2019. aastal samaks või suureneb 
kuni 15%, samas kui vaid 12% vastanutest 
prognoosis oma ettevõtte müügi langust.

• Kõige optimistlikumaid ettevõtjaid võib leida Leedu 
põllumajandus-, infotehnoloogia-, transpordi- ja 
tootmisettevõtete seast. Möödunud aasta oli 
põllumajandusettevõtetele väga raske madala 
teraviljasaagikuse ja väiksema piimatootmise 
tõttu, kuid sel aastal saab see olema palju 
parem, kui ilm soosib. Ka asjaolu, et enamik 
välisturgudega seotud ettevõtteid prognoosib 
2019. aastaks müügitulu kasvu, annab kinnitust, 
et vähemalt hetkel ei tunne ettevõtted muret 
ekspordipartnerite aeglasema kasvu üle.

• Nende ettevõtete osakaal, kes ootavad töötajate 
arvu kasvu, langes 25%-lt 19%-le, samas kui 
koondamisi kavandavate ettevõtete osakaal 
vähenes 10%-lt 8%-le. Kuigi muudatused on 
marginaalsed, saadavad nad siiski teatud signaale 
töötajate arvu väiksemast kasvust ettevõtetes. 
Samas võivad selle põhjused olla ajendatud 
nii nõudluse kui ka pakkumise teguritest. 
Oskustööliste puudus ei kao ka 2019. aastal ja 
edukalt kasvavatel ettevõtetel on vahendeid 
töötajate ligimeelitamiseks, samas kui need, kellel 

on selles osas raskusi, ei suuda isegi olemasolevat 
töötajaskonda hoida, sest tööjõukulud muudkui 
kasvavad. 

• Kuigi töötavate välismaalaste arv kasvab Leedus 
kiirelt, ei näita uuring siiski mingit läbimurret 
täiendava välistööjõu palkamise plaanides. 
Uuringus osalenud ettevõtetest 6% väitis, et nad 
on palganud välisriikide töötajaid.

• Ootamatult kasvas siseturule keskenduvate 
ettevõtete osakaal 66%-lt 76%-le, samas kui 
nende ettevõtete osakaal, kes pööravad enim 
tähelepanu olemasolevatele eksportturgudele, 
langes 18%-lt 11%-le. Vaid 13% ettevõtete 
prioriteet on laienemine eksportturgudel. Ehk 
ootavad ettevõtted, et eratarbimine jätkab 2019. 
aastal Leedus kasvamist, ja pööravad seetõttu 
rohkem tähelepanu kohalikule turule. 

• Enam kui pooled VKE-dest ei kavatse 2019. aastal 
uuendusi teha ja see on palju halvem tulemus 
võrreldes eelmise aasta uuringuga. Vaid 16% 
ettevõtetest investeerivad töötaja arengusse, mis 
ei saa kuidagi olla õigustatud, arvestades praegust 
tööturu olukorda. Samas jäi investeerimisplaane 
omavate ettevõtete osakaal eelmise aastaga 
võrreldes samaks. 

Hinnang ärikeskkonnale: Leedu

Leedu: VKE-de plaanid aastaks 2019
73% ei muuda oma töötajate arvu

76% keskendub endiselt siseturule

42% teeb investeeringuid

44% digitaliseerimine on äritegevuse jaoks tähtis

34% kavandab uuendusi ärimudelis või toodetes/teenustes

Üles ja alla: Kus nad asuvad?
11% optimiste • Põllumajandus, info ja side 

   • Käive üle 200 000 euro

12% pessimiste • Haridus, kultuur, tervishoid

   • Käive kuni 650 000 eurot
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9% 10% 8%

64% 65% 73%

27% 25% 19%

2016 2017 2018

Lower Same Higher

86% 83% 86%

8% 9% 8%

7% 8% 6%

2016 2017 2018

Yes
No, but interested to hire
No, do not have any plans to hire

71% 66%
76%

15% 18%
11%

14% 16% 13%

2016 2017 2018
Plan to enter new export markets
Plan to grow on existing export markets
Domestic market will remain the main target

18% 20% 16%

27% 26% 26%

20% 19% 23%

36% 35% 36%

2016 2017 2018

Do not know yet No

Yes, up to EUR 30th Yes, more than EUR 30th

33% 32%

56%

32%
35%

26%

11% 12%
8%

19%

28%

16%

5% 7% 5%

2016 2017 2018

Do not plan innovation activities
Plan product/service innovation/update
Will change business model
Will invest in employee development
Other

17% 15%

39%
29%

16%
22%

28% 34%

2017 2018

Very important Quite important

Not important at all Don't know yet

Töötajate arv järgmisel aastal Välisriikide töötajad

Eksportturud järgmisel aastal Investeerimisprojektid järgmisel aastal

Populaarseimad eksportturud: EL (Saksamaa, Ühendkuningriik, Läti, Poola, Põhjamaad), Ukraina, 
USA, Aasia riigid (Hiina, Bangladesh, Taiwan).

Innovatsioon ja muudatused Digitaliseerimine järgmisel aastal 
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61%

17%

22%

Yes

No, but we 
are 
planning

No

2%

3%

8%

14%

72%

100+

50-99

20-49

10-19

1-9

10%

10%

11%

19%

22%

28%

N/A

EUR 2m+

EUR 0.65-2m

EUR 201-650th

EUR 65-200th

Up to EUR 65th

0.2%

0.3%

0.4%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

8%

15%

16%

17%

Household activities

Mining and quarrying

Water supply; sewerage, waste management

Education

Electricity, gas, steam supply

Arts, entertainment and recreation

Accommodation and food service activities

Professional, scientific and technical activities

Financial and insurance activities

Human health and social work activities

Information and communication

Administrative and support service activities

Real estate activities

Transportation and storage

Manufacturing

Agriculture, forestry and fishing

Construction

Other service activities

N/A

Trade, repair of motor vehicles

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.8

2.9

3.2

3.5

3.9

Problems with developing new products or technologies 

Low throughput 

Insufficient skills of employees 

Unpaid invoices or delays in paying invoices by clients 

Difficulties in finding external partners or entering foreign markets 

Difficult access to financial tools 

Labour shortage 

Issues with finding a market for products and services 

Burdensome legislation and excess bureaucracy 

Heavy tax burden 

Töötajate arv Aastane käive

Valdkond Veebipõhine müük

Takistused käibe kasvatamisel järgneval kaheteistkümnel kuul (1 = puuduvad; 5 = väga suured)

Leedu uuringuprofiil
Osales 1121 ettevõtet


