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Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal
1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018.
aastal 3%ni.
Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus, mis tugineb peamiselt
eratarbimisel.
Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasv on jätkunud
vaatamata madalale majandusaktiivsusele. Hõive kasv kiirenes teises kvartalis koguni 2,6%ni,
mis tulenes peamiselt vanemaealiste tööle asumisest.
Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel
(65,8% 2016. aastal), mis koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate
inimeste arvu edasisele kasvule.
Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib tööpuudus eelmise aasta tasemel, ulatudes prognoosi
kohaselt 2016. aasta kokkuvõttes 6,2%ni.
Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt
muutunud ning kasv püsis Maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures.

Vt täpsemalt http://www.fin.ee/majandusprognoosid.
Eesti Konjunktuuriinstituudi III kvartali kokkuvõte. Konjunktuur nr 3.


Majandusekspertide hinnangul oli Eesti majandusolukord 2016.a kolmandas kvartalis
rahuldav.
 Majandusarengut takistavad kõige enam kvalifitseeritud tööjõu puudus, rahvusvahelise
konkurentsivõime vähesus ja nõudluse puudus.
 Suurimad probleemid Eesti ettevõtetele olid seotud maksude taseme (18,2%) ja ebapiisavalt
haritud tööjõuga (17,3%).
 Keskmine bruto kuupalk oli 1163 €.
 Euroopas on majandususaldus viimastel kuudel stabiilselt heal tasemel, kuid majanduskasv
väike ja riskid püsivad kõrged (Brexit, Venemaa/Ukraina konflikt, pagulaste probleem,
terrorism, populismi kasv, pankade probleemid jne).
Vt http://www.ki.ee/.
Mida räägib statistika elust ja surmast
Inimeste oodatava eluea pikenemine on üks osa demograafilisest üleminekust, kus riigi arengu käigus
asendub kõrge sündimus ja suremus madala sündimuse ja suremusega – eluiga pikeneb ja rahvastik
vananeb. Eestis algas demograafiline üleminek juba ligi 200 aastat tagasi.



Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal Eesti naiste oodatav eluiga sünnimomendil 81,8 ja
meestel 73,1 eluaastat.
Oodatav eluiga jätkas tõusu ning varasema aastaga võrreldes oli kasv naistel 0,3 ja meestel 0,8
aastat. Kummagi sugupoole puhul elab üks sajast kolmekohalise sünnipäevani.

Loe https://statistikaamet.wordpress.com/2016/09/09/mida-raagib-statistika-elust-ja-surmast/.

Rahvastikutrendid






Eesti rahvaarv tervikuna väheneb (1.jaanuari seisuga elab Eestis 1 315 944 inimest) ja
pensioniealiste arv kasvab.
Rahvastik koondub Tallinnasse ja Harjumaale-kümne aastaga on Harjumaa ja Tallinn
kasvanud sama palju kui kogu Eesti rahvastik vähenenud.
2015.a ületas esmakordselt taasiseseisvunud Eestis sisseränne välisrännet.
Samas väheneb endiselt Eesti kodanike hulk välisrände tõttu.
Eestis elavate Euroopa Liidu kodanike hulk on nelja aastaga suurenenud kaks korda.

Vt http://www.slideshare.net/Statistikaamet/alis-tammur-rahvastikutrendid-64428260.
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