Tööturu ülevaade (aprill 2017)
Majanduse hetkeolukord on paranenud
Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) ekspertide paneeli märtsikuu hinnangutest nähtub, et Eesti majandusolukord on viimastel kuudel paranenud ning majanduskasv kiirenenud. Seda on võimaldanud
pakkumispoolsed (siseriiklikud) arengud, kuid nähtavasti veelgi enam Eesti peamise kaubanduspartneri, Euroopa Liidu majanduse elavnemine. Samas pidurdavad Eesti majanduskasvu ettevõtete
ebapiisavad investeeringud, mida süvendab välismaiste investeeringute madal tase.Majanduskasv tugineb peaasjalikult eratarbimise arengul.
Konkreetse valdkonna hetkeolukorrast ja prognoosist loe EKI konjunktuurist lk 14-40.
Majandusprobleemide pingereas tõusis esikohale oskustööjõu puudus
Eesti majanduse arengut pidurdavad hetkel kõige enam oskustööjõu puudus (leidis 100% eksperte),
rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus (88%), vähene innovatsioon (88%), ebapiisav nõudlus (76
%) ja vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes (71%).
Noppeid EKI koostatud lühiajalisest prognoosist





2017. aastaks prognoositakse 2,3% majanduskasvu;
töötuse määr tõuseb lähiaastatel mõõdukalt (2017. a prognoos 8%);
2017. aasta palgatasemeks prognoositakse 1200 eurot (brutopalk);
2017. aastaks prognoositakse tööstustoodangu 4%‐list tõusu.

Loe täpsemalt Eesti Konjunktuuriinstituudi koostatud „Konjunktuur 1 (200) 2017“.

Kutsehariduse omandamine koolitusala järgi
Statistikaameti poolt kokku pandud tabeli alusel saab uurida kutsehariduse koolitusalasid viimaste
aastate lõikes, nt kuhu võeti kõige enam õpilasi vastu, millistel aladel on vastuvõetud õpilaste arv
vähenenud jne.
2016.a võeti vastu kõige rohkem õpilasi tehnikaaladele (2150 õpilast), ärinduse ja halduse (1625) ning
isikuteenindusega seotud erialadele (1604). Võrreldes 2015. ja 2016.a vastuvõetud õpilaste arvu
kutsehariduse koolitusaladele selgub, et suurim õpilaste arvu tõus on toimunud sotsiaalteenustes,
kuhu on õppima asunud 230 õpilast rohkem kui 2015.aastal. Põllumajanduses, metsanduses ja
kalanduses on lisandunud 91 õpilast ning transporditeenustesse 59 õpilast. 44 õpilase võrra on
vähenenud turvamisega seotud erialadele vastuvõtt.
Statistikaameti valmistabeli antud teemal leiad siit.

Palgainfo Agentuuri töötasude uuring
Palgainfo Agentuuri töötasude uuringu värsked tulemused näitavad, et 2017.a on oodata suuremat
palgasurvet1 müügi- ja teenindustöötajate ning lihttööliste ametirühmas, kus on ka kehvem
toimetulek ning madalam lojaalsus.
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Palgasurve näitab saadava ja oodatava palga erinevust ehk mida suurem on palgasurve protsent, seda väiksema osa
moodustab saadav palk palgaootusest.
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Keskmine netotöötasu oli Agentuuri uuringu andmetel eelmise aasta oktoobris 956 eurot, mediaan2
838 eurot. Keskmine netopalgaootus oli 1456 eurot, mediaan 1200 eurot kätte. Töötajate palgaootus
on tavapäraselt 30% suurem kui saadav töötasu ja iseloomustab palka, mille pärast enamik töötajatest
on valmis töökohta vahetama, sh ka mõnele muule ametile liikuma.
Keskmine töötasu muutus jääb 2017.a esimeses pooles 4-9% piiresse, kuid see ei puuduta kõiki
organisatsioone ega töötajaid.
Ka 2017.a veavad palgatõusu peamiselt kõrgemapalgalised juhid ja tippspetsialistid, kuid aasta
esimeses pooles on oodata 3-9%-list palgatõusu ka osadel müügitöötajatel, oskustöölistel ja
lihttöölistel. Palkasid surub ülespoole eelkõige vajalike töötajate puudus, mis teravdab tööandjate
vahelist konkurentsi ning paneb madalapalgalised töötajad tööturul aktiivsemalt liikuma.
Uuri täpsemaid andmeid tabelist.

Statistikaameti aprillikuu nupuke

Vaata lähemalt siit.
Koostanud Janne Järva
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Mediaanpalk näitab töötasu, millest täpselt pooled saavad rohkem ja pooled vähem.
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