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Suundumused, mis maailmamajanduses on 2019. aastal valitsenud, 
ei ole need, mida ekspordist sõltuvad Balti riigid lootsid näha. 
Kaubanduspinged ja protektsionistlik retoorika on vähendanud 
investeerimisvalmidust kogu maailmas, mõjunud rängalt ettevõtjate 
kindlustundele ja lükanud maailmakaubanduse langusse. Samas 
on vähemalt aasta esimeses pooles õnnestunud Balti riikidel neid 
trende trotsida: 2019. aasta esimese kuue kuu jooksul kasvas SKT 
Eestis 4,2%, Leedus 4,0% ja Lätis 2,4%. Kahjuks ei saa see kesta 
igavesti ja järgmise aasta majandusprognoosid näevad ette palju 
tagasihoidlikumaid kasvunumbreid, kui me oleme viimastel aastatel 
kogenud. Siiski oleks viga kirjeldada tulevikku vaid süngetes toonides. 
Tugevad tööturud soosivad sisetarbimisel kasvu, intressikeskkond on 
äärmiselt soodne ja on piisavalt põhjust oodata, et paljud poliitilised 
vaidlused, mis globaalset ärikliimat on rõhunud, leiavad lähiajal 
lahenduse. Seetõttu pakub Balti riikide ärikeskkond häid võimalusi 
kasvuks ka tulevastel aastatel.



Balti  finantsjuhtide uuring  2019 4

Balti riikide majanduse kohale kerkinud pilved on 
nähtavad ka SEB finantsjuhtide uuringu tulemus-
tes. Eelmise aastaga võrreldes on finantsjuhtide 
hinnang majanduskeskkonnale muutunud vähem 
positiivseks kõigis kolmes Balti riigis. Leedus oli 
muutus siiski marginaalne. Selle aasta uuringus 
uskus 51% Leedu ettevõtetest, et majanduskliima 
on nende ettevõtte jaoks järgmise 12 kuu jooksul 
soodne või isegi väga soodne. 2018. aastal oli see 
näitaja vaid 1% võrra kõrgem. Eestis oli erinevus 

pisut suurem. Kui aastal 2018 pidas majandus- 
kliimat soodsaks 51% Eesti ettevõtetest, siis 
2019. aastal oli see vähenenud 48 protsendini. 
Ettevõtjate kindlustunne vähenes aastaga enim 
Lätis: 52 protsendilt vaid 39 protsendini. Eesti 
paistab samas Balti riikides seas silma kõige suu-
rema pessimistide osakaalu poolest, kus ligi viien-
dik (19%) vastajaist pidas lähituleviku äritingimusi 
ebasoodsaks. Lätis ja Leedus jäi vastav osakaal 
10% ümber.

1. küsimus. Pidades silmas teie äri, siis milliseks hindate 
majanduskeskkonda järgmise 12 kuu jooksul? 
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Vaatamata sellele, et Leedu finantsjuhid olid lähi-
tuleviku majanduskeskkonna osas kõige optimistli-
kumad, ei olnud nad samavõrra enesekindlad oma 
ettevõtte finantspositsiooni hinnates – soodsaks 
pidas seda 65% uuringus osalenutest. Lätis ja 
Eestis oli see osakaal vastavalt 74% ja 76%. Kui 
võrreldes eelmise aasta uuringuga on Leedu ette-

võtete finantsseis vastajate hinnangul märgatavalt 
nõrgenenud, siis Eestis on olukord muutunud isegi 
optimistlikumaks. Kuigi nende finantsjuhtide osa-
kaal, kes märkisid, et nende ettevõtte finantssei-
sund on pigem nigel, oli marginaalne kõigis riikides, 
leidus Eestis siiski päris mitmeid, kes nii arvasid 
(6%).

2. küsimus. Milline on teie ettevõtte finantsseis? 
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Traditsiooniline küsimus finantsjuhtide uuringus 
palub vastajatel hinnata, millised on peamised 
probleemid, millega ettevõtted enda arvates järg-
neva 12 kuu jooksul silmitsi seisavad. Selleaasta-
ses uuringus nimetasid finantsjuhid esmakordselt 
kõigis kolmes Balti riigis kõige olulisema murena 
tööjõukulusid. Suurenevad personalikulud tundub 
olevat kõige tõsisem probleem Leedus, kus selle tõi 
esile 64% ettevõtetest. Viimane pole ka üllatav, 
sest Leedus kasvas keskmine palk 2018. aastal 
rohkem kui 10%, olles sellega selgelt kiirem Eesti 
ja Läti palgakasvust. Eestis on tööjõukulud olnud 
ettevõtete jaoks tõsine küsimus ka varasematel 
aastatel, kuid seekord kerkis see probleemide 
järjestuses esikohale: seda mainis 60% vastanu-
test. Vastajate osakaal, kes kurtsid tööjõukulude 
üle, oli madalaim Lätis – 47%. Suured erinevused 
Läti ja teiste Balti riikide vahel kerkivad esile, kui 
vaadata ka teist suurimat probleemi Eesti ja Leedu 
ettevõtete jaoks: kasvav surve marginaalidele ja 
hindadele. Eestis oli see probleem sama tähtis kui 
suurenevad tööjõukulud, sest seda nimetas 60% 
vastanutest, Leedus vastavalt 51%. Lätis tunne-
tas survet hindadele ja marginaalidele vaid 29% 
vastanutest, mis viitab ehk Läti ettevõtete pisut 
paremale konkurentsipositsioonile.

Üha paisuvad jutud peatselt saabuvast järgmisest 
majanduslangusest on teinud paljud ettevõtted 
tuleviku osas rahutuks ja seda mitte ainult Balti 
riikides. Märkimisväärne arv finantsjuhtide uurin-
gule vastajad nägi selles ohtu ka oma ettevõttele. 
Nende ettevõtete osakaal, kes märkisid, et majan-
duse väljavaade on nende jaoks suurim murekoht, 
oli kõrgeim Eestis (54%), kuid kaugele maha ei 
jäänud ka Leedu (52%) ja Läti (46%).

Lisaks tööjõu hinnale omab suur tähtsust ka 
väljaõppinud spetsialistide olemasolu. Ettevõtete 
osakaal, kes märkisid, et kvalifitseeritud töötaja-
tele puudus on nende ettevõtte jaoks suur mure, 
oli kõrgeim Eestis (49%), mis ei ole mingi üllatus, 
võttes arvesse, et Eesti tööhõivemäär on juba paar 
aastat üks kõrgemaid ELis. Kõrvalmärkusena tuleb 
küll mainida, et riikliku statistika põhjal on kvalifit-
seeritud tööjõu puudus suurem probleem mada-
laima tootlikkusega sektorites, mis viitab sellele, et 
tegelik probleem võib olla pigem odava tööjõu kui 

kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide puudus. Töö-
jõu nappus on suur murekoht ka Leedu ettevõtete 
jaoks, kellest 43% arvates on see tõsine probleem. 
Probleem tundub veidi väiksem Lätis, kus sellise 
vastuse andis 34% finantsjuhtidest. Taaskord sobi-
tub see hästi tööturustatistikaga: Lätis on hetkel 
Balti riikidest madalaim tööhõivemäär ja kõrgeim 
tööpuuduse määr.

3. küsimus. Millised on 
teie ettevõtte suurimad 
murekohad järgmisel 12 
kuul? (mitu vastusevarianti)
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Hinnates äripartnerite võimekust täita võetud 
kohustusi, eeldab enamik Balti ettevõtteid, et 
olukord jääb suhteliselt stabiilseks. Vastates 
küsimusele, kuidas võiks järgmise 12 kuu jooksul 

muutuda tõenäosus, et vastaspool ei suuda võetud 
kohustusi täita, asusid Eesti (28%) ja Läti (27%) 
negatiivsemale seisukohale, samas kui vaid 18% 
Leedu ettevõtetest eeldas selle riski suurenemist.

4. küsimus. Milliseks hindate järgneva 12 kuu jooksul 
tõenäosust, et tehingupartner jätab võetud kohustused 
täitmata? 
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Teine tavapärane teema finantsjuhtide uuringus on 
olnud ettevõtete plaanid vaba raha kasutamisel. 
Tänase finantsseisu juures eelistab enamik ette-
võtteid kasutada raha järgmisel 12 kuul investee-
ringute tegemiseks oma asukohariigis. Sedapuhku 
oli sellisel seisukohal 49% Eesti, 44% Läti ja 39% 
Leedu finantsjuhtidest. Võrreldes varasemate 
aastatega on ettevõtted siiski muutunud palju riski-

kartlikumaks: nende vastajate osakaal, kes märki-
sid, et nad kasutavad raha võlgnevuste tagasi- 
maksmiseks, on suurenenud kõigis kolmes riigis. 
Leedus olid sellised plaanid lausa 31% ettevõtetel, 
samas kui Lätis oli vastav osakaal 23% ja Eestis 
17%. Samal ajal on vähenenud nende ettevõtete 
hulk, kes plaanivad maksta dividende.

5. küsimus. Eeldusel, et ettevõttes on vaba raha, siis 
milleks seda järgmise 12 kuu jooksul kasutate? 
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Vaadates ettevõtete prioriteete, tundub, et vähe-
malt Eestis ja Lätis on peamine eesmärk kesken-
duda digitaliseerimisele, automatiseerimisele 
ja innovatsioonile. Sellise vastuse andsid 28% 
Eesti ja 24% Läti ettevõtetest, Leedus aga oli see 
prioriteediks 21% ettevõtete puhul. Leedus oli 
kõige populaarsem vastus hoopis investeeringute 
tegemine mahtude suurendamiseks, mida märkis 
24% ettevõtetest, samas kui Eestis oli vastav 
osakaal 13% ja Lätis vaid 9%. Paljudel ettevõtetel 
on esmatähtsana kavas rahavoo suurendamine: 
Lätis ja Leedus on see esikohal 21% ettevõtetest, 
Eestis oli see osakaal veidi väiksem, 17%. Kui SEB 
finantsjuhtide uuringus on Läti ettevõtted alati 

paistnud veidi konservatiivsemad kui nende Balti 
kolleegid, siis vähemalt 2019. aasta uuringus 
tunduvad nad ettevõtete prioriteete silmas pida-
des olema kõige ambitsioonikamad. Lausa 20% 
neist ütleb, et nad soovivad järgmisel aastal tuua 
turule uusi tooteid ja teenuseid ning 14% plaanib 
laieneda uutele turgudele. Seevastu leedulased 
asuvad siin konservatiivsele seisukohale, sest vaid 
13% ettevõtetest plaanib tuua turule uusi tooteid 
ja teenuseid ning vaid 6% loodab oma geograafi-
lise kohaloleku laiendamist. Eesti ettevõtted sarna-
nevad selles osas rohkem Leedu ettevõtetele, sest 
14% soovib arendada oma tootevalikut ja 10% 
soovib laieneda.

6. küsimus. Millised on teie ettevõtte prioriteedid 
järgmiseks aastaks? 
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Me püüdsime hinnata ettevõtete riskivalmidust, 
küsides neilt, kas praegu on hea aeg võtta ette-
võtte bilanssi rohkem riske. Siin on pilt Baltimaades 
riigiti üllatavalt erinev. Ettevaatlikkuse poolest 
paistsid silma Eesti ettevõtted, kus 46% vastanu-
test ütles, et negatiivsete trendide tõttu majandu-
ses oleks hetkel halb aeg riskide suurendamiseks. 
Lätis ja Leedus väitis sama vaid kolmandik ette- 

võtteid. Riskide võtmises olid Läti ja Leedu ette- 
võtete vahel väikesed erinevused. Leedu ettevõte-
tel oli kõige positiivsem pikaajaline väljavaade, kui 
24% küsitletud finantsjuhtidest ütles, et praegu on 
hea aeg võtta nii lühi- kui ka pikaajalisi riske. Lätis 
oli vastav osakaal 19%, samas ettevõtteid, kes olid 
valmis võtma lühiajalisi riske, oli Leedu (43%) või 
Eestiga (35%) võrreldes seal rohkem (47%).

7. küsimus. Kas praegu on õige aeg võtta oma 
bilanssi suuremaid riske, st võtta rohkem laenu uute 
kapitalikulutuste finantseerimiseks; suurendada 
käibekapitali, pikendades võlgnikele antud 
maksetähtaegu ja/või suurendada ladu; alustada 
ühinemisi ja ülevõtmisi jms?
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Leedu Läti Eesti



Balti  finantsjuhtide uuring  2019 11

Et kõigi kolme Balti riigi tööjõuturg on muutunud 
äärmiselt pingeliseks, siis on paljud ettevõtted 
sunnitud uute töötajate palkamiseks vaatama piiri 
taha. Seetõttu oleme me juba teist aastat palunud 
finantsjuhtide uuringule vastajatel heita valgust 
nende plaanidele palgata töötajaid välismaalt. 
Tulemuste kohaselt ei ole riikide vahel olulisi 
erinevusi. Umbes 60% Balti ettevõtetest ei ole 
välistööjõudu palganud ega kavatse seda teha ka 
lähitulevikus. Nende ettevõtete osakaal, kes on 
juba palganud välistööjõudu ja kes kavatsevad 
nende osakaalu suurendada, oli kõrgeim Eestis, kus 
sellised kavatsused olid 28% vastanutest. Olukord 

ei erinenud väga palju Lätis ja Leedus, kus välistöö-
jõu osakaalu plaanis suurendada vastavalt 24% 
ja 25% ettevõtetest. Nende ettevõtete osakaal, 
kellel ei olnud veel kogemust välisriikidest tööjõu 
palkamisel, kuid kes nüüd kavatsevad seda teha, 
oli suurim Lätis, kus nii vastas 13% uuringus osale-
nutest. Leedus mõtles välisriigist tööjõu värbamist 
katsetada 10%, sama kehtis 11% Eesti ettevõtete 
puhul. Võrreldes eelmise aasta küsitlusega tundub, 
et Läti optimism välistööjõu osas on kasvanud, 
samas kui Eesti ettevõtted on asunud konservatiiv-
semale seisukohale. 

8. küsimus. Milline on teie ettevõtte strateegia välisriigist 
tööjõu palkamise osas?
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Kõigis kolmes Balti riigis on viimastel aastatel 
võimust võtnud sama trend: tööjõukulude osakaal 
SKTs on pidevalt kasvanud, samas kui ärisektori 
kasumiks minev osa sellest on langenud. Lätis ja 
Eestis ületab töötajatele minev osa SKTst täna-
seks juba Euroopa Liidu 28 riigi keskmist näitajat. 
Kasumlikkuse vähenemine on muutnud vajaduse 
tõsta tootlikkust varasemast veelgi tähtsamaks 
– see peegeldub ka meie finantsjuhtide uurin-
gus. Siiski on riikide vahel ka nähtavaid erinevusi. 
Uurides, kui suurt rõhku pannakse tootlikkuse 

tõstmisele ettevõtte strateegilises tegevuskavas, 
hindas seda suure tähtsusega küsimuseks 71% 
Läti finantsjuhtidest. Leedus, kus kasumite osatäht-
sus SKTs on kõrgem kui teistes Balti riikides, märkis 
vaid 61% vastanutest, et tootlikkus on tegevus-
kavas tähtsal kohal. Eestis oli vastav näitaja 64%. 
Kui Lätis ei tunnistanud peaaegu ükski vastaja, et 
tootlikkus on nende ettevõttes vähetähtis teema, 
siis 4% Leedu ja 6% Eesti vastajatest ei olnud selle 
pärast eriti mures.

9. küsimus. Kas tootlikkus on teie ettevõtte strateegilises 
tegevuskavas?
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Märkimisväärsed erinevused kerkivad esile, kui 
vaadelda strateegiaid, mida ettevõtted rakenda-
vad, et tootlikkusega seotud probleemidest üle 
saada. Eesti ettevõtetest 44% ja Läti ettevõtetest 
43% keskenduvad digitaliseerimisele ja automati-
seerimisele, ent Leedus oli see peamiseks stratee-
giaks vaid 31% ettevõtete puhul. Samas paistab 
Leedu silma sellega, et 22% ettevõtetest kavatseb 
tõsta tootlikkust investeeringutega füüsilistesse 
seadmetesse, et mahte suurendada. Eestis olid 
sellised plaanid vaid 10% ettevõtetest ja Läti jääb 
17 protsendiga kusagile nende vahele. Läti eris-
tub selle poolest, et vähe leidub ettevõtteid, kes 

seoksid tootlikkust uute kõrgema lisaväärtusega 
toodete ja teenuste turule toomisega. Seda stra-
teegiat rakendab oma tootlikkuse parandamiseks 
vaid 6% Läti ettevõtetest, samas kui 13% Leedu ja 
14% Eesti ettevõtetest näeb selles võimalust muu-
tuda veel tootlikumaks. Populaarne viis ettevõtte 
tootlikkuse suurendamiseks on parandada müügi 
ja turundustegevusi, mida mainis 13%–15% 
vastanutest. Muud märkimist väärivad näited 
tootlikkuse parandamiseks olid töötajate oskuste 
arendamine, millega nõustus 10% Läti ettevõte-
test, samas kui vaid 3% Leedu ja Eesti ettevõtetest 
pidas seda määravaks.

10. küsimus. Milline on teie ettevõtte tootlikkuse tõstmise 
strateegia?
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automatiseerimisele
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Maailmamajanduse väljavaade on jätkuva kau-
bandussõja, Brexiti läbirääkimiste, USA pööratud 
intressikõverate jpm tõttu muutunud ebakindla-
maks. Finantsjuhtide uuringus püüdsime me roh-
kem teada saada selle kohta, kuidas võiks võimalik 
majanduslangus mõjutada ettevõtete äritegevust. 
Seetõttu esitasime küsimuse, kuidas muudaks riigi 
SKT 3% langus ettevõtte EBITDAd, kui ettevõte 
reageeriks kohe majanduskeskkonna muutusele. 
Üllatavalt palju ettevõtteid arvab, et 3% languse 
mõju oleks väga väike või isegi olematu. Leedus 
väitsid peaaegu pooled (49%) vastanutest, et 
3% langus riigi SKTs tooks kaasa väga väikese või 
olematu mõju EBITDA-le. Nende ettevõtete osa-
kaal, kes arvavad, et langus neid eriti ei mõjutaks, 

oli kõrge ka Lätis ja Eestis, kus sellise vastuse andis 
vastavalt 39% ja 31% vastanutest. Eestis ja Lätis 
uskus ligi 25% vastajaist, et ettevõtte EBITDA 
vähenemine võrduks SKT langusega. Paljud Balti-
kumi ettevõtted on keskendunud kohaliku turu ase-
mel ekspordile. See kajastus ka meie uuringus, kus 
24% Eesti ettevõtetest väitis, et ekspordi osakaal 
väljaspool Baltimaid loob suurema osa EBITDAst 
ja seetõttu sõltuvad nad täielikult sellest, kuidas 
muutub SKT eksporditurgudel. Lätis ja Leedus oli 
küll viimane osakaal mõnevõrra väiksem, vastavalt 
15% ja 17%. Ligikaudu 20% Balti ettevõtetest 
arvas, et nende äritegevus on äärmiselt tsükliline, 
väites, et EBITDA langus oleks suurem kui SKT 
vähenemine.

11. küsimus. Kui SKT langeb 3% ja teie ettevõte 
reageerib sellele kohe, siis kuidas muutuks teie  
ettevõtte EBITDA?

21%

20%

19%

25%

24%

16%

24%

17%

15%

31%

39%

49%

EBITDA vähenemine oleks suurem kui SKT vähenemine

EBITDA vähenemine võrduks SKT vähenemisega

Eksport väljapoole Balti riike toodab suurema osa EBITDAst, mistõttu 
me sõltume täielikult sellest, kuidas muutub SKT eksporditurgudel
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Valikvastustega küsimuses palusime me vastajatel 
esile tuua ka seda, millised on hetkel peamised 
ohud, mis võiksid vallandada majanduslanguse. 
Ekspordist väga sõltuvas Eestis ja samamoodi 
Leedus oli kõige populaarsem vastus suureneva 
protektsionismi ja kaubandussõdade oht, mida mai-
nis 58% Leedu ja 56% Eesti vastajatest. Protekt-
sionism ja kaubandussõjad olid ohtude nimekirjas 
eesotsas ka Lätis, kus selle tõi esile 49% vastanu-
test. Samas tundus Läti ettevõtete jaoks selgem 
oht olevat uue kriisi tekkimise võimalus euroalal, 
mida mainis 64% vastanutest. Märkimisväärsed 
erinevused Balti riikide vahel kerkisid esile n-ö 
karmi Brexiti ohu võimalikkuse hindamisel  

maailmamajandusele. Nimelt rohkem kui pooled 
(51%) Leedu ettevõtetest tõid peamise ohuna 
esile karmi Brexiti, samas kui Eestis oli vastav näi-
taja vaid 24%. Lätis luges seda peamiseks ohuks 
maailmamajandusele 37% vastanutest. Eesti 
ettevõtted olid jälle rohkem mures laiema poliitilise 
kriisi pärast lääneriikides, mida mainis 29% vas-
tanutest. Lätis ja Leedus oli see osakaal madalam, 
ligikaudu 20%. Eesti ettevõtted olid rohkem mures 
ka EKP rahapoliitika pärast. Peaaegu viiendik 
(19%) vastanutest märkis, et keskpanga võimalik 
poliitiline viga on oluline ohuallikas. Lätis ja Leedus 
jagas sama arvamust 10% ettevõtetest.

12. küsimus. Millised on peamised ohud 
maailmamajandusele?
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Makromajanduse väljavaade:  

Eesti

Vaatamata vastutuulele maailmamajanduses käis 
Eesti käsi 2019. aasta esimeses pooles hästi. Eesti 
SKT kasvas esimeses kvartalis 5,0%, aeglustudes 
teises kvartalis siiski veel tubli 3,6% juurde. Pisut 
üllatavalt andsid suurima panuse SKT kasvu järsult 
suurenenud kapitalikulutused. Kapitali kogumahu-
tus põhivarasse suurenes 2019. aasta esimeses 
pooles koguni 21%. Seejuures oli kapitalikulude 
kasv laiapõhjaline, hõlmates investeeringuid 
hoonetesse, mitteeluruumide ehitusse, transpordi-
vahenditesse ja muudesse masinatesse, mis kõik 
andsid enam-vähem võrdse panuse. 

Teine positiivne üllatus oli tugev ekspordikasv ja 
seda eriti esimeses kvartalis. Eesti kaupade ja 
teenuste eksport kasvas esimeses kvartalis 6,7%, 
langedes teises kvartalis 2,2% juurde. Samas 
olukord suvekuudel muutus ja alates juunist on 
vähemalt kaupade eksport olnud langustrendis. 
Languse peamine põhjus tulenes energiatoodete, 
nagu nafta ja elekter, ekspordi vähenemisest, 
kuid kasv on pidurdunud ka teistes sektorites. 
Tootmissektori ettevõtjate kindlustunne on olnud 
vabalanguses juba alates aasta algusest ja on nüüd 
jõudnud nii madalale tasemele, mida viimati nähti 
2010. aastal. Negatiivsed meeleolud peegeldavad 
peamiselt uute tellimuste nappust, mis on tingitud 
madalast globaalsest investeerimisvalmidusest 
ja Põhjamaade kinnisvaraturu langusest. Seetõttu 
on tõenäoline, et aasta teises pooles võib ekspordi 
panus majanduskasvu olla juba negatiivne ja kui 

euroala majandus ei parane, pole head oodata ka 
2020. aastalt.

Sel aastal on eratarbimise kasv olnud kõikuv, kui 
esimese kvartali 5,4% kasv langes teises kvartalis 
vaid 1,2 protsendini. Tundub üsna tõenäoline, et 
hilisemad revisjonid seda pilti ühtlasemaks siluvad. 
Muud andmed, nagu jaemüük, näitavad tarbimis-
kulude kindlat kasvu ja kui investeeringute ning 
ekspordi väljavaade 2020. aastal on ebakindel, 
jätkab eratarbimine majanduskasvu toetamist. 
Septembris tarbijate kindlustunne pisut nõrgenes, 
jäädes siiski tublisti üle ajaloolise keskmise. Töö-
turg on endiselt äärmiselt pingeline, mis tähendab, 
et ettevõtted hoiavad oma töötajatest kinni isegi 
aeglasema kasvu perioodil ja palgakasv ei rauge 
kuigivõrd. Teises kvartalis oli Eesti tööhõivemäär 
68,3%, olles ELis üks kõrgemaid. Tööpuudus, mis 
hetkel piirdub kõigest 5,1 protsendiga, hakkab 
sünge olukorra tõttu tööstuses suurenema, kuid 
selle kasv saab olema väga tagasihoidlik.

Kuigi majanduskeskkond pakub 2020. aastal 
varasemast tõsisemaid väljakutseid, kasvab Eesti 
majandus SEB prognoosi põhjal järgmisel aastal 
siiski tubli 2%. See on märkimisväärne langus 
võrreldes eelmise kolme aastaga, mil majandus 
kasvas kaugelt kiiremini kui on Eesti pikaajaline 
potentsiaal. Sellegipoolest pakub ka mõnevõrra 
aeglasema majanduskasvu ajajärk ettevõtetele pii-
savalt võimalusi oma äritegevuse kasvatamiseks. 
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Makromajanduse väljavaade:  

Läti

Läti majandus aeglustus aasta esimeses pooles 
oodatust kiiremini. Ebakindlus maailmas toimu-
vate arengute osas avaldab 2019. ja 2020. aastal 
jätkuvalt negatiivset mõju nii majandusosaliste 
kindlustundele kui ka SKT kasvule. Tingituna aeg-
lasemast majanduskasvust jahtub ka tööturg. Nii 
aeglustub keskmise brutopalga kasv tänavuselt  
7 protsendilt 2021. aastaks vaid 4,5 protsendini.

Läti majanduskasv langes 2019. aasta esimese 
kvartali 3 protsendilt teises kvartalis 2,1 prot-
sendile. Kuigi majanduskliima teatav jahtumine 
oli paratamatu, oli muutus siiski ootamatult järsk. 
Madalamat kasvu põhjustas lisandväärtuse vähe-
nemine finants-, transiidi- ja energiasektorites, kuid 
ka järsk aeglustumine tööstuses ja ehituses. Edas-
pidi saab majanduse peamine tõukejõud olema 
eratarbimine, samas kui väliskaubandus annab 
SKTsse parimal juhul neutraalse panuse. Majan-
dust aitab tasakaalustada ELi struktuurifondide 
sissevool, kuid kasvav ebakindlus piirab ettevõtete 
investeerimisplaane. Ehkki majanduslanguse oht 
on suurenenud, ei ole see kindlasti põhistsenaa-
rium ja prognoosi kohaselt kasvab Läti majandus 
2019. aastal 2,4% ja 2020. aastal 2,0%. 

Jaekaubanduse kasv on pärast aasta alguses 
toimunud hüppelisi tõuse muutunud tagasihoid-
likumaks. Septembris kasvas jaemüük 3,1%. 
Leibkondade kulutused jäävad konservatiivseks 
vaatamata tugevale reaalpalga kasvule ja pinge-
lisele olukorrale tööjõuturul. SEB prognoosi koha-
selt kasvab eratarbimine sel aastal 2,8 protsenti, 

aeglustudes 2,5 protsendini järgmisel aastal. 
Pärast 22-protsendilist hüpet 2018. aastal langes 
ehitusmahu kasv teises kvartalis vaid 1 protsen-
dini. Mitme mahuka projekti lõpp, pakkumispoolsed 
piirangud ja ELi vahendite kasutamise jõudmine 
haripunkti tähendab seda, et tulevaste aastate 
kasv saab olema piiratud, kuid volatiilne. 

Augustis langes kaupade eksport 2,1%. Aasta 
esimese 8 kuuga jäi ekspordikasv vaid veidi üle 
nulli, 0,4% juurde. Olukord väliskaubanduses viitab 
sellele, et vähemalt kaupade ekspordis esineb 
raskusi ka edaspidi. Samas võib teenuste ekspordi 
kasv jätkuda, seda eriti IKT sektoris. Käesoleva 
aasta esimeses pooles suurenes teenuste eks-
port 5,6 protsenti ja see võib tasakaalustada osa 
kaubaekspordi negatiivsest panusest. Töötleva 
tööstuse kasv jääb järgneval kahel aastal ilmselt 
tagasihoidlikuks, 3% lähedale. 

Nõrgema majanduskasvu tõttu peatub pikalt kest-
nud töötuse alanemine kusagil 6 protsendi kohal. 
Palgakasv langeb 7,0 protsendilt käesoleval aastal 
4,5 protsendini 2021. aastal. 

Septembris aeglustus inflatsioon 2,6 protsendini. 
Vähenenud surve kuludele ja madalamad ener-
giahinnad langetavad inflatsioon sel sügisel 2 
protsendini, kuigi kõrgemad toiduainete hinnad 
ja kommunaalteenuste tariifide tõus takistab sel 
veelgi madalamale langemast. Aeglasem palga-
kasv ja madalam inflatsiooniootus leevendavad 
survet teenuste hindadele, mis 2020. aastal viib 
inflatsiooni vaid 2,2 protsendini.
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Makromajanduse väljavaade:  

Leedu

Leedu majandus näitas 2019. aasta esimeses poo- 
les häid tulemusi; SKT suurenes esimeses kvartalis 
4,2% ja teises 3,8%. Vaatamata maailmakauban- 
duse aeglustumisele, suurenes Leedu eksport 
2019. aasta esimeses pooles kahekohalise arvu 
võrra, keskmiselt 10,6%. Suurimad panustajad 
ekspordikasvu olid endiselt transporditeenuste 
ja erinevate põllumajandustoodete ekspordi kiire 
kasv, kuid eksport näitas kiiret tõusu ka paljudes 
teistes sektorites, nagu keemiatooted, mööbel jms. 
Samas suvekuudel ekspordikasv peatus ja nõrge-
mad andmed tööstussektorist viitavad sellele, et 
aasta teine pool ei pruugi tulla nii edukas.

Leedu majandus ei ole tuginenud ainult väliskau-
bandusele, vaid ka sisenõudluse suurenemisele. 
Tänu väga heas seisus tööturule kasvas eratarbi-
mine aasta esimeses pooles 3,3%. Selle edasine 
kasvupotentsiaal on piiratud juba praegu väga 
kõrge tööhõivemääraga, aga ka madala sääst-
mismääraga, mis ei saa sellisena püsida igavesti. 
Jätkuv palgasurve ning väga kõrge tarbijate kind-
lustunne peaksid siiski hoidma eratarbimise kasvu 
järgmisel aastal üle 3%. 

Kapitali kogumahutus põhivarasse suurenes esime-
sel poolaastal rohkem kui 8%. Kuigi ettevõtted on 
muutunud veidi ettevaatlikumaks mahukate inves-

teeringute tegemisel masinatesse ja seadmetesse, 
siis kinnisvarainvesteeringud on jäänud endiselt 
kõrgele tasemele. Võrreldes 2018. aastaga on 
ehitusmahtude kasv veidi tagasi tõmbunud, suu-
renedes 2019. aasta esimeses pooles 12%, kuid 
jättes siiski varju Läti ja Eesti, kus ehitusmahud kas-
vasid pelgalt 3–4%. Tarbijabaromeetrite põhjal on 
nende leibkondade osakaal, kes plaanivad ehitada 
või osta endale uue kodu, viimastel kuudel veidi 
vähenenud, kuid jääb ajalooliselt endiselt väga kõr-
gele tasemele, viidates sellele, et vähemalt kinnis-
varaturg peaks jääma tugevaks ka 2020. aastal.

Olukord Leedu tööturul on muutunud äärmiselt 
pingeliseks. 2019. aasta teises kvartalis oli tööhõi-
vemäär 65,8%, mis on kaugelt üle ELi keskmise, 
samas kui tööpuuduse määr piirdus 6,2 protsen-
diga. Aeglustuval majanduskasvul ei saa olema 
suur mõju tööturule ja tööpuudus jääb ootuste 
kohaselt praegusele tasemele. Palgakasv väheneb 
vaid teatud ulatuses, küündides meie prognooside 
kohaselt 2020. aastal 6,5 protsendini. Madala-
mate sissetulekute kasv saab olema suurem tänu 
miinimumpalga 9,4% tõstmisele, mis on juba valit-
suses kokku lepitud. Suured muutused inflatsiooni- 
määras on ebatõenäolised, ent vaid veidi üle 2% 
küündiv hinnakasv tähendab majapidamiste jaoks 
olulist tõusu reaalsissetulekus.




