Tööturu ülevaade (juuni 2017)
Statistikaameti andmetel oli Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 2017. aasta I
kvartalis üle 11 200 vaba ametikohta. Vabade ametikohtade arv oli viimase kaheksa aasta
suurim.
Võrreldes 2016. aasta I kvartaliga, kus vabade ametikohtade arv ulatus üle 8200, suurenes vabade
ametikohtade arv 35%.
Ametikohtade koguarvust (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) moodustavad jätkuvalt kõige suurema
osa töötleva tööstuse (19%), kaubanduse (16%) ja hariduse (10%) valdkonna ametikohad.
Kõrgeim vabade ametikohtade määr (vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvust)
esines I kvartalis haldus- ja abitegevuses (4,0%) ning majutuses ja toitlustuses (3,2%). Kõige
madalam vabade ametikohtade määr esines veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja
saastekäitluse tegevusalal (0,9%), mäetööstuses (1,0%) ja kinnisvaraalases tegevuses (1,0%).
Enamik vabadest ametikohtadest asusid jätkuvalt Harjumaal (70%), sh Tallinnas (57%), millele järgneb
Tartu (8%) ja Ida-Viru maakond (4%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju maakonnas
(2,4%) ning kõige madalam Hiiu (0,5%), Saare (0,9%) ja Valga (1,1%) maakonnas.
Kolmveerand vabadest ametikohtadest ehk 75% asusid erasektoris.
Tutvu täpsemate andmetega siin.
Eesti Panga majandusprognoos 2017-2019
Eesti majanduskasv tõusis selle aasta esimeses kvartalis 4,4%ni, mis on kiireim kasv alates
2012. aastast. Majanduskasvu põhjuseks on välisnõudluse kasv ja sektorite individuaalsete probleemide
leevenemine. Eelmiste aastate kasvu piirasid Vene sanktsioonid ja sealse nõudluse langus, mis puudutas
teravamalt transpordisektorit, põllumajandust ja toiduainetööstust. Nafta madal hind valmistas raskusi
põlevkivitööstusele ja heitlik on olnud ka energiatoodang. Enamikul nimetatud tegevusaladest on
toodang taas suurenenud ja majanduskasvu kiirendanud. Lisaks eksportivale sektorile läheb ka
siseturule suunatud tegevusaladel kiirelt kasvava nõudluse tõttu hästi. Tugevad näitajad kaubanduses
ning aastaga ligi viiendiku võrra suurenenud ja kümnenditaguse kõrgseisu lähedale jõudnud
ehitusmahud viitavad väga tugevale kasvutsüklile.
Ettevõtete hinnangul piirab tööjõupuudus tootmist praegu tugevamalt kui viimase kümne aasta jooksul
ning tekkinud olukorra leevenemist pole lähiajal ette näha. Ettevaates saab Eesti majanduskasv
põhineda üksnes tootlikkuse kasvul, sest tööjõu hulk on piiratud ja väga aeglaselt muutuv ressurss.
Tööhõive kasvu najal saab majandus areneda vaid siis, kui majandustsükkel on olnud madalseisus ja
inimesed liiguvad töötusest tagasi hõivesse.
Ettevõtete omavaheline konkureerimine on juba pannud töötajaid aktiivsemalt töökohti vahetama. Kui
liigutakse väiksemat lisandväärtust loovaist ettevõtetest ja tegevusaladelt kõrgemat lisandväärtust
loovaisse, avaldub tööjõupiirangu majanduskasvu stimuleeriv mõju. Kui töökohavahetusi põhjustab
valdavalt aga ettevõtete lootus konkurente palgarallis ajutiselt võita, siis ei saa välistada tööturu
ülekuumenemist ja tagasilööki majanduses.
Väikesel ja välismõjudele avatud majandusel on suurem vajadus tugeva eelarvepositsiooni, sh piisavate
reservide järele. Nii Eesti kui ka Euroopa majandus on saavutanud viimaste aastate kiirema kasvu, kuid
olukord võib kiirelt muutuda. Majanduskriisi puhkedes võib laenamine olla Eesti jaoks keeruline või
väga kallis ja reservide puudumise korral on võimalused majanduse stabiliseerimiseks ahtad.
Loe täpsemalt ja vaata ka Eesti Panga majandusprognoosi esitlust siit.
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8.mail 2017.a jõustusid töölepingu seaduses mitmed alaealiste töötamisega seonduvad
muudatused. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda käsitleb oma ettekandes alaealiste:
• tööaega;
• igapäevast puhkeaega;
• tööle rakendamise piirangut;
• lubatud tööde liike.
Vaata Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettekannet siit.
Koostöövõrgustik Ettevõtlikkuse edendamiseks on loodud selleks, et Eestis oleks rohkem
ettevõtlikke lapsi ja noori. Nimetatud võrgustikku on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes
panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse. Vastava võrgustiku kodulehel asuvad korduma
kippuvad küsimused, mõned näited:
• milline on ettevõtlik inimene?
• kas ettevõtlikkust saab arendada?
• mida ettevõtted saavad teha laste ja noorte ettevõtlikkuse kasvatamiseks?
Uuri täpsemalt siit.
Statistikaameti nupuke noorte ja laste reisimisest
Vaatluse all on 15–26-aastased noored ja alla 15-aastaste lastega reisijad.

Loe pikemalt siit.
Koostanud Janne Järva.
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