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AKRONÜÜMID

ETI – Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
RB – Rail Baltic
HH – Helesinine Hub
PS – Põhjala Siiditee
SKP – sisemajanduse koguprodukt
REMI – regionaalse mõju mudel, Regional Impact Model
IMPLAN – mõjuanalüüsi mudel planeerijatele, Impact Analysis for Planning
RIMS II – regionaalne sisend-väljund modelleerimissüsteem; Regional Input-Output Modelling
System
BEA – Majandusanalüüsi büroo USA-s, Bureau of Economic Analysis
TELUM – transpordi, keskkonna ja maakasutuse mudel, Transportation, Environment and Land
Use
PECAS – tootmise, vahetuse ja tarbimise paiknemise mudel, Production, Exchange and
Consumption Allocation System
CGE – üldise tasakaalu mudel, Computable General Equilibrium
DSGE – dünaamiline struktuurne üldise tasakaalu mudel, Dynamic Structural General Equilibrium
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SISSEJUHATUS
Selle töö peamine eesmärk on hinnata Rail Balticu olemasolust tingitud kaudseid ja tingitud
majandusmõjusid.

Töö

teine

oluline

ülesanne

on

vaadelda

erinevaid

taristuinvesteeringute

majandusmõjusid käsitlevaid uurimusi ning anda neist ülevaade. Sama kehtib ka võimalike
hindamismeetodite kohta. Viimase alameesmärgi täitmise täiendavaks põhjuseks on RB majandusmõjude
hindamiseks sobiva meetodi valik.
Antud töö kontekstis on oluline rõhutada majandusmõjude liigitust. Otsesed majandusmõjud selle töö
kontekstis on seotud Rail Balticu opereerimisega, s.o. raudtee käigus hoidmisega seotud tegevused,
terminalide tööga seotud tegevused ja administreerimisega seotud tegevused (nt. RB-ga seotud
investeeringud, palgatud töötajatele makstud palgad). Neid tegevusi antud töö raames ei hinnata, ehkki
alusmaterjalina on need olulised. Töö peamine objekt on kaudsed majandusmõjud, mis tekivad raudtee
tarnijate ja turistide/reisijate kulutustest ning mõjutavad kogu majandust kaupade ja teenuste
loomise/müümise/turundamise ahela kaudu (ehk majandusmõjud teiste sektorite kaudu). Nende kulutuste
kogumõju arvestatakse mõjuna kogutoodangule. Selle töö teine objekt on tingitud majandusmõjud, mis
tekivad majapidamiste kulutustest (sh. nii raudtee teenindamisega seotud töötajate kulutustest kui ka nt.
teiste sektorite töötajate kulutustest). Tingitud mõjude alla liigitatakse tihti ka täiendavalt loodud töökohad
või tehtud investeeringud. Töös on tingitud mõjude all vaadeldud nii kodumajapidamiste kui ka valitsuse
tarbimist, tarbimiselt kogutavate maksude muutust ning täiendavate investeeringute suurust.
Selle töö eesmärk EI OLE otsemõjude hindamine. Otsemõjude hinnangute aluseks on AECOM-i ja Centari
uuringud ning Rail Baltic Estonia OÜ eksperthinnangud. Lisaks on kaudsete ja tingitud mõjude
rehkendamisel tehtud olulisi eeldusi, mille mittekehtimisel erinevad ka tulemused siintoodutest. Näiteks on
Helesinise Hubi stsenaariumi eelduseks kiire kaubavedude mahu kasv tulenevalt transiidi mahu kasvust.
Samas ei tegeleta selles töö transiidi/kaubavahetuse kasvu põhjuse lahkamisega (küll on võimalikke
põhjuseid põgusalt mainitud).
Töö tulemused kehtivad vaid asjaomaste eelduste kehtimisel, mistõttu on keeruline neid üldistada mis
tahes teiste eeldustega olukordadele.
Töö on üles ehitatud järgmiselt. Esimeses peatükis keskendutakse erinevatele töödele, milles käsitletakse
taristuprojekte (eelkõige raudteetaristu) ja nendega kaasnevaid majandusmõjusid. Teises peatükis
kirjeldatakse erinevaid meetodeid ning kolmandas valitud meetodit majandusmõjude hindamiseks.
Neljandas peatükis keskendutakse erinevatele stsenaariumidele. Viiendas peatükis kirjeldatakse saadud
tulemusi, millele järgnevad kokkuvõte ja lisad ning kõige viimases peatükis on toodud kasutatud kirjanduse
loetelu.
Autor tänab hea koostöö eest Rail Baltic OÜ meeskonda, Centari ning Rahandusministeeriumi analüütikuid,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Tehnilise Järelevalveameti
eksperte ning professor Erik Terki.
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1. RAUDTEE MAJANDUSLIKE MÕJUDE HINNANGUD
ERINEVATES TÖÖDES
Maailmas on infot väga palju ning tehtud on hulgaliselt erineva suunitlusega töid, mille üks eesmärkidest
on hinnata kas taristuprojekti tasuvust ja/või selle üldisemaid majandus- ja sotsiaalmõjusid. Selles peatükis
käsitletakse valikut sellistest analüüsidest/uurimustest 1 . Põhimõtteliselt võib laiemaid majanduslikke
mõjusid käsitleda kaheti: kas mõjudena koguheaolule (lisaks majandusagentide otsesele kulude
kahanemisele on veel ka ajakulu vähenemine, õnnetuste vähenemine jmt.) või mõjudena SKP kasvule.
Mõlema käsitluse juures on võimalik leida kvantitatiivsed tulemused, kuid need ei ole sarnased – ajakulu
vähenemine annab heaolukasvu indiviidile, kuid ei pruugi kasvatada SKP-d. Samas vabastab ajakulu
vähenemine ühest punktist teise liikumisel ajaressurssi tootlikkuse kasvuks, mis aga omakorda on otseselt
seotud SKP-ga. See tähendab, et tulu võib mitme aasta jooksul olla sama, tulu tekkimise aeg aga on erinev.
Lisaks on siin oluline märkida, et heaolu kasv võib aset leida ühes regioonis, kuid SKP kasvada sootuks teises.
Näitena võib tuua olukorra, kus Riiast võib 20 aasta pärast saada Balti regiooni keskus, kus hakkavad tööl
käima kõik nutikad inimesed nii Leedust kui ka Eestist 2 . Seega on inimestel kahes riigis rohkem aega
pühenduda oma tööle, SKP aga kasvab rohkem Lätis3.
Mõnede meetodite puhul lähtutakse majandusmõju hindamisel vaid kogu lisandväärtuse hinnangulisest
suurusest – arvesse võetakse loodavate töökohtade arv ning teiseste mõjude rehkendamiseks leitakse
keskmine kordaja iga töökoha kohta regioonis. Wainman jt. (2010) leiavad, et tegelikkuses on palju
erinevaid käsitlusviise, kuid igal meetodil on omad head ja vead, mistõttu on üpris keeruline leida
majandusmõju täpset suurust. Osa autoreid (nt. Vickerman (2010)) on pidanud eriti oluliseks
majandusmõjusid, mis tekivad tööturu kaudu. Ja seda mitte ainult mobiilsuse kasvu osas – parema taristu
korral on võimalik, et muutuvad nii tööjõus osalemise määr, töötundide arv kui ka tootlikemate töökohtade
arvu kasv. Näiteks võivad väheste töökohtadega regioonist liikuda inimesed regiooni, kus töökohad on
olemas; selleks aga ei pea nad tingimata muutma oma elukohta. Kirjeldatu kahandab riigi kulutusi nt.
toimetulekule piirkonnas, kus töötus on suur. Samas võimaldab nimetatu ettevõtetel tööjõu palkamisel
valida erinevate oskuste ja teadmistega ning erinevatest piirkondadest pärit inimeste hulgast. Kui
indiviidide tööle minemise aeg kahaneb, siis on neil võimalik pühendada tööle rohkem aega (kasvab
tootlikkus) või, nagu empiiriliselt on näidatud, kasvab pigem vaba aja hulk (kasvavad kulutused vabale ajale
ja seeläbi ka SKP). Lisaks annab parem juurdepääs tööturule ka valikuvõimaluse töötajale (st. mitte ainult
tööandjale), mis omakorda võib riigi kui regiooni mõttes olla negatiivse mõjuga. Näiteks võivad Pärnumaa
elanikud leida paremini tasustatud töö pealinnas või suunduda Tallinnas töötamise asemel tööle Riiga, mis
omakorda võib tekitada tööjõupuuduse Pärnus/Pärnumaal ja süvendada seeläbi nn. ääremaastumist.
Viimane võib tähendada nt. struktuursest tööpuudusest tingitud tööjõukulu kasvu ettevõtjatele ning seeläbi
kasumlikkuse vähenemist vähemarenenud piirkondades.
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Kõikne ülevaade ei ole antud töö mõttes otstarbekas ega ka kuluefektiivne.
On leitud, et suurim tulu pendelrändest tekib juhul, kui elukoha ja töökoha vahelise teekonna pikkus jääb alla
kahe tunni (nt. Weisbrod ja Reno (2009))
3
SKP panuse vahe sõltub ennekõike sellest, kuidas on selliste ettevõtete tasude maksmine korraldatud: kas läbi
kohalike kontorite või ühtsetel alustel ning Läti seadusi arvestades.
2
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Barron jt. (2009) märgivad, et raudtee olemasolu laiemaid majanduslikke mõjusid on mõnevõrra keeruline
mõõta – paljud tulud tõusevad indiviidi tasandil ning ei ole kvantitatiivselt mõõdetavad – kogu heaolu kasv
ei pruugi väljenduda SKP-s (tööle minemise aja vähenemine, õnnetuste arvu vähenemine jmt.). Samas
rõhutavad nad, et just selline heaolu kasv võib mõnel juhul olla SKP kasvu kiirenemise taga. Laksmanan
(2011) ütleb, et taristuinvesteeringud kasvatavad majanduse potentsiaali.
Koondumise tulud4 (agglomeration benefits) kuhjuvad Grahami (2005, 2007) sõnul seetõttu, et majandus
muutub ruumiliselt kontsentreerunumaks – paljud ettevõtted saavad hõlpsamini palgata enesele sobivaid
töötajaid ning kulutused transpordile vähenevad nii aja kui ka otseste kulude mõttes. Taristu arenemisel on
nii koondumise kui ka laialivalgumise mõjud tasakaalulisemad, mis tähendab, et ettevõtted ei pea enam
asuma sihtturgudele võimalikult lähedal ning seetõttu arenevad regioonis ka teised piirkonnad (Puga
(2002)). Samas uurimuses on ka tõdetud, et taristu olemasolu võib kaasa tuua ka negatiivseid trende – kui
vähemarenenud regioonil on transpordilahenduse tõttu võimalik väiksemate kuludega müüa tooteid ja
teenuseid arenenud regioonis, on arenenumast regioonist pärit ettevõtetel võimalus hõlpsamini palgata
spetsialiste vähemarenenumast regioonist, süvendades seeläbi ebavõrdsust veelgi (nagu on maininud ka
Wainman jt. (2010) ja Vickerman (2010)). Lisaks, nagu toovad välja Venables ja Gasiorek (1999) ning Fuijta
jt. (1999), võivad suuremad ettevõtted kasvatada seeläbi jõudsamalt oma turuosa surudes väiksemaid
ettevõtteid välja. Seeläbi muutub turg üha kontsentreerunumaks.
Puga (2002) leiab, et raudtee taristu majandusmõjude suurus on ebamäärane, sest lõpptulemust mõjutab
peamiselt kogu majanduse keskkond/konjunktuur (sh. näiteks palkade jäikus ning üleüldine mobiilsus).
Zhang jt. (2014) kirjeldavad nelja tüüpi raudtee olemasolust tingitud mõju Hiinas: juurdepääs erinevatele
regioonidele, regionaalse tööstuse struktuuri optimeerimine, regionaalse tööstuse ja teeninduse
paiknemise muutus ning regioonikeskse majandusliku seotuse kahanemine (suureneb regioonidevaheline
seotus). Autorid hindavad Hiina erinevate regioonide raudteede ehitamise mõju, kasutades selleks
paneelandmeid. Endogeensed näitajad on vastavalt SKP ja kolmanda sektori osakaal. Hindamisel on
kasutatud andmeid 10 erineva regiooni raudtee kohta (valminud aastatel 2003-2013). Autorite hinnangul
kipuvad head raudteeühendused väiksemate asulate/linnade arengut aeglustama ning nende arvelt
kiireneb suurte majanduskeskuste areng, st. mobiilsuse kasv võimaldab kiiresti arenevatel metropolidel
kasvada veelgi kiiremini. Kokkuvõtvalt saab öelda, et Zhang jt. (2014) leiavad, et raudtee mõjutab
regioonide liikluskorraldust, tööstuse regionaalset paiknevust ning kaubavoogude liikumist. Kolmanda ehk
teenuste sektori muutusi antud juhul ei täheldatud, kuid nagu ka autorid mainivad – tegemist on siiski
minevikuandmetega ning paljud teenused on alles tekkefaasis, mis omakorda tähendab, et kogumõju võib
olla alahinnatud.
Ka majandusgeograafid on üha enam asunud uurima ligipääsetavuse majanduslikke mõjusid. Näiteks Fuijta
jt. (1999) uuring toob keskmesse transpordikulude, turu suuruse ja mastaabiefekti omavahelised seosed.
Laiemad majandusmõjud on aga seotud mõjudega läbi tööturu - nt. läbi otsese mõju tootlikkusele ja

4

Kui ettevõtted koonduvad ühte geograafilisse asukohta, on suurem tõenäosus kasvatada tulusid ja seda isegi
juhul, kui konkurente on ühes asukohas palju – koostöötamisel on kulud väiksemad, pakkujaid on rohkem ning
tööjaotus sama sektori ettevõtete vahel kasvatab kõigi tulusid.
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konkurentsile ning muutustele majandustegevuse koondumismustrites. Kõik see on aga seotud täieliku
konkurentsi puudumisega, st. sellised mõjud saavad tekkida just ebatäieliku konkurentsi korral (Vickerman).
Samas ütleb Jara-Diaz (1986), et need tulud ei saa olla kogutulud, kuna lisaks transpordikulude muutuse
mõjule mõjutab taristu ka inimeste ja kaupade liikumisi. SACTRA raport viitab sellele, et laiemad
majanduslikud mõjud ei ole lihtsalt liidetavad või multiplikaatorefektiga mõõdetavad ning lisaks
rõhutatakse, et need mõjud kipuvad olema regiooniti erinevad. Viimati mainitu aga tähendab seda, et
lõppude lõpuks on tegemist suuresti empiirilise küsimusega.
Weisbrod (2007) teeb ülevaate ajalooliselt hinnatud taristuprojektidest ja nende laiemate majanduslike
mõjude hindamise meetoditest. Laias laastus võib erinevaid majandusmõjusid jagada järgmiselt:
1. tööstusharude kulude erinevused. Weisbrod jt. (2003) on leidnud, et need kulud võivad erineda
tööstusharuti oluliselt (töötajate tööle jõudmise kulud, potentsiaalsete töötajate olemasolu
piirkonnas). Lisaks tööjõule on ka toorme kättesaadavus tööstusharuti erinev – ka siin võib taristu
oluliselt kulusid vähendada.
2. kvaliteedi erinevus. Lisaks suuremale turule ligipääsemisele mõjutab taristu ka hindu ja tööjõu ning
tootmissisendite kvaliteeti, mis mõjutab omakorda kogutootlikkust. Sellealaseid uuringuid on
avaldanud nt. majandusarengu kontekstis Blakely ja Bradshaw (2002), toote tarneahela
spetsialiseerumise kontekstis Bowersox ja Closs (1996) ning sisenditele juurdepääsu paranemise
tõttu tootlikkuse kasvu kontekstis Krugman (1995), Weisbrod ja Treyz (1998).
3. transpordivõrgustik ja juurdepääsuvõimalused. Maismaatransporditaristu võimekus ja vastava
võrgustiku olemasolu on oluline tegur erinevatele piirkondadele juurdepääsuks – reisile kuluv aeg
ja nt. otselendude puudumine mõjutab piirkonna majandustegevust märkimisväärselt (Combes jt.
(2005). Taristu olemasolu võib lisaks mõjutada ka piirkondade tegevusalade koondumist, st. ühte
piirkonda võib koonduda suurem hulk ühe tegevusalaga seotud ettevõtteid (Targa jt. (2005)). Ka
kohaldub osadel tööstusharudel teatud transpordile kuluv aeg, mida ületada ei saa, mistõttu on
asjaomane turg enamasti piiratud transpordivõimekusega (nt. toiduainetetööstus).
Täiendavalt tööstuse ja tootmise seisukohalt nimetatud mõjudele tuleb nimetada ka turismivõimekuse
kasvu – võimalus valdkonna laiemale levikule ning võimalus, et turismi allharud nagu spaaturism,
linnuvaatlejate majutamised, loodusretked jmt. saavad just tänu juurdepääsu paranemisele hoo sisse. Sato
(2015) hindab raudteetaristu loomise mõju regionaalse ökonomeetrilise mudeli abil (enamasti kasutatakse
sellele lisaks ka sisend-väljund raamistikku) ning leiab, et raudtee mõju SKP-le läbi turismisektori on
võrreldes raudtee ehitusperioodiga madal, ehkki mudeli tulemused näitavad selget turistide (nii sise- kui ka
välisturistide) arvu kasvu. Samas on mõju SKP-le püsiv. Siiski, nagu ka selle töö autor ei ole Sato (2015)
hinnanud võimalikke struktuurseid muutusi ning kasutades minevikuandmeid - mis omakorda tähendab, et
eelduste kohaselt kehtivad mudelis samad seosed ka tulevikuandmete kohta - võib hõlpsasti juhtuda, et
hinnangute suurus on erinev.
Laiemaid majanduslikke mõjusid võib üldjoontes jagada ka innovatsiooni ja investeeringutega seotud
mõjudeks ning majandustegevuse ruumilise paiknemisega seotud mõjudeks. Innovatsiooni ja
investeeringuid mõjutavad transpordile kulutatav aeg ja logistiline tõhusus, mistõttu võib tekkinud taristu
võimaldada investeeringute ja innovatsiooni kasvu ning sel moel ka majanduse arengu kiirenemist.
6

Majandustegevuse ruumiline paiknemine aga on otseselt seotud ligipääsetavusega ning ka ajaressursi
säästlikuma kasutamisega (ajakulu vähenemine). Teisiti öeldes, ettevõtete parem ligipääs toormeturule
ning suurem tööjõuvalik võimaldab kasumlikkust oluliselt kasvatada (vt. ka Venables jt. (2014)). Xu (2012)
on märkinud, et suured taristuinvesteeringud mõjutavad oluliselt kohalikku majandusarengut, kuna tihti
kaasnevad taristuinvesteeringutega ka erasektori investeeringud tootmisvõimsuste parandamiseks. Lisaks
on Goodspeed jt. (2007) ning Kumar (2001) leidnud, et avaliku sektori taristuinvesteeringud toovad suure
tõenäosusega kaasa otseste välisinvesteeringute kasvu, mis omakorda on seotud töökohtade loomise ja
kiirema majanduskasvuga investeeringu sihtriigis5.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et taristuprojektide hindamisega on tegeletud juba mõnda aega ning tulemused
on enamasti sõltuvad nii loodavast/valminud projektist, selle asukohast kui ka kasutatavast
analüüsimeetodist. On ka märgitud, et USA suurimate taristuprojektide teostamisel puudusid üleüldse
esmased hinnangud majandusmõjudele. Enamasti on sel juhul vihjatud raudteetaristu väljaehitamisele,
kuid ajaloolises kontekstis on uuringute puudumine igati mõistetav. Tänapäevases maailmas on aga selge,
et iga taristu mõjutab majandustegevust, kuid ei tohi unustada, et taristu on ennekõike võimaldaja –
majanduse areng määrab suuremal või vähemal määral, milline saab olema taristuprojekti majandusmõju
(nii kaudne kui ka otsene). Samas tuleb märkida, et algse majandusmõju puhul on tegu küll majanduse
üldisest arengust tingitud mõjudega, kuid taristu olemasolu võib tulevikus luua sootuks uusi tegevusharusid
– ettevõtted suudavad siin näha turu laienemisest tingitud tulu ja/või on uuel tegevusalal tegutsemine nüüd
majanduslikult tasuv.
Peamiste majanduslike teguritena on, nagu ülalt ka selgus, nimetatud erinevates töödes just juurdepääsu
võimaldamist nii töötajatele kui ka toormele aga ka toodete/teenuste tarbijatele. Seega võib öelda, et
taristu võimaldab ühelt poolt luua ettevõtteid majanduskeskustest kaugemale, kahandab toorme
transpordiga seotud kulusid ning kasvatab tootlikkust võimalusega palgata paremaid töötajaid (piirkonna
kasvamisega on kasvanud ka valikuvõimalus) ning kulude kahanemise abil. Lisaks on taristu kogu
majandusele soodne turismi edendamise seisukohalt – erinevate taristuvõrgustike loomine võimaldab
turustada ka sihtkohariigi teisi piirkondi, andes sel moel suurema võimaluse ka nö. perifeersetele
piirkondadele (ehkki nagu varasemalt mainitud, ei pruugi see SKP-le suurt mõju avaldada). Eesti tingimustes
võimaldab taristu vähendada Tallinna kui tõmbekeskuse olulisust, pakkudes elu- ja töötingimusi ka
väljaspool Harjumaad6. Taristu rakendatus - mis tuleneb eeldusest, et Eesti transpordi- ja logistikasektoril
õnnestub edukalt konkureerida rahvusvahelisel turul ning et osa Soomega seotud kaubavoogudest suundub
raudteele - on samuti oluline aspekt raudteetaristu kaudsete mõjude tekkimiseks.
Töö raamistik hõlmab aga raudteed ning sellega seonduvaid kaudseid majanduslikke mõjusid. Kaudseid
majanduslikke mõjusid täiendavad omakorda ka tingitud majanduslikud mõjud. Kui kaudsete majanduslike
mõjude all mõeldakse tavaliselt pärast projekti valmimist tekkivaid mõjusid (nt. uued töökohad, kaasnevad
ametid teistes sektorites jmt.), siis tingitud majandusmõjude alla liigituvad nimetatud loodud töökohtadel
töötavate inimeste kulutused ning nendest tingitud mõjud. Näitena saab siin tuua raudteeterminalis

5

Selles töös on sarnast eeldust rakendatud kahe taristuinvesteeringut sisaldava stsenaariumi korral. Vaid
välisinvesteeringu ajastus ja maht on erinev.
6
Ehkki töökoht ei pruugi elamiskohaga samamoodi muutuda, st. eksisteerib võimalus, et töökohad koonduvad
Tallinna ning töökohti teistesse maakondadesse tekib vähem.
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töötava hooldustöötaja kulutused kohalikus toitlustusasutuses, lastehoiuasutuses vmt. Kui neid kulutusi on
kriitiline hulk, on ka teistel tegevusaladel nõudluse kasv nii suur, et pakutavate teenuste ja kaupade hulk
kasvab ning mõningatel juhtudel kasvab ka töötajate arv. Antud juhul on kaudsete mõjude alla liigituv ka
teiste transpordiliikide kasutamisega seotud kulude vähenemine, nt. kaubavedude vähenemine maanteel,
mistõttu muutub liiklemine maanteel oluliselt ohutumaks (liiklusõnnetuste arv kahaneb koos liiklejate
arvuga) ja ka teid on vaja remontida sellevõrra vähem (tee kasutamise koormus langeb). Samas vähendab
autovedude arvu kahanemine ka positiivset mõju SKP-le. Lisaks eelnimetatule mõjutab taristu arendamine
ka konkurentsiolukorda piirkonnas – turu laiendamine mõjutab seeläbi ka erinevate kaupade hindu.
Konkurentsi ja taristu vahelisi seoseid on lähemalt vaadelnud Jara-Diaz (1986) ja ka Kernohan ja Rognlien
(2011). Üldiselt on leitud, et laiemad majandusmõjud ulatuvad kuni 40%-ni kogumõjudest (Gines de Rus
(2009) hindas maakasutuse mudelit); enamasti jääb näitaja aga 10-20% piirimaile7.
Alljärgnevalt vaatleme põgusalt erinevaid mudeleid, millega on võimalik laiemaid majandusmõjusid
hinnata.

7

Vt. ka Parsons Brinckerhoff’i raportit „Economic Impact Analysis Report“, SACTRA (1999), kus laiemateks
majandusmõjudeks hinnati 10-20%; Venables ja Gasiorek (1999) leidsid, et üle 30% kaudne majandusmõju on
pigem erandlik.
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2. MAJANDUSMÕJUDE HINDAMISMUDELID
1960-ndatel ja 1970-ndatel aastatel, mil ilmusid esimesed arvutid, nähti võimalusi ka majandusprotsesside
modelleerimiseks ning erinevate taristuprojektide hindamiseks. CATS (1962) viitab 1960-ndatel hinnatud
linnaliikluse mudelitele. Juba siis alustati sisend-väljund tabelite kasutamist erinevate voogude
prognoosimisel ning tulevikumõjude hindamisel. Siit sai alguse terve hulk hindamismudeleid, mille abil
tänasel päeval taristuinvesteeringute mõjusid hinnatakse, sh. regionaalmõju hindamise mudelid,
maakasutuse mudelid, makroökonoomilised mudelid, regionaalsed majanduse simulatsiooni mudelid ning
kohalike juurdepääsude hindamismudelid. Alljärgnevalt käsitlebki üks alapeatükk sisend-väljund tabelitele
tuginevaid mudeleid, samas kui teine alapeatükk hõlmab ruumiökonomeetrilisi ning makroökonomeetrilisi
mudeleid.

2.1. Sisend-väljund tabelid ja neile tuginevad mudelid
Sisend-väljund mudelid tuginevad rahvamajanduse arvepidamise sisend-väljund tabelitele, mis omakorda
kirjeldavad majandusesiseseid seoseid (tegevusalade omavahelist seotust). Mõjude hindamisel sisendväljund mudelite 8 abil tuleb arvestada, et need hindavad kogumõju. Otsesed mõjud nagu töökohtade
loomine, investeeringud või kulutused, on esmane, mida mudelid arvesse võtavad. Loodud töökohtade
töötasud mõjutavad kohalikku majandust majapidamiste tarbimise kaudu ning investeeringud, mis osaliselt
võivad olla seotud impordiga (st. otsene mõju kohalikule majandusele on tagasihoidlik) mõjutavad
majandust ennekõike kaasnevate töökohtade kaudu. Näiteks, kui regiooni kolib juriidiliste teenuste
osutamisega tegelev ettevõte, siis ta ostab kaupu kontoritarvete poest, kontoritarvete pood soetab
töötajatele tööriideid kohalikust riidepoest ning pood maksab puhastusteenuse pakkujale poe koristamise
eest jne. Selline ringlus tekitab enamasti igas järgnevas sektoris väiksema koguse raha kuni lõpuks on raha
kogus olematu. Sellist spiraalset mõju nimetatakse multiplikaatorefektiks (multiplier effect) või ka
lainetusefektiks (ripple effect). Sarnaselt kaupade ostmisele mõjutab töökohtade loomine regioonis ka
teiste töökohtade loomist. Näites mainitud juriidilise teenuse pakkumisega tegeleva ettevõtte töötajad
käivad juuksuri juures, külastavad arsti ning nende pered vajavad lapsehoidjate jmt. teenuseid.
Kokkuvõtvalt saab seega öelda, et otseste, kaudsete ja tingitud mõjude koosmõjul leitakse sisend-väljund
raamistiku abil kogu majandusmõju.

8

Sisend-väljund raamistik koosneb pakkumisest ja kasutamisest ning sümmeetrilistest sisend-väljund tabelitest
ning on integreeritud osa Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemist ESA 2010.
Sümmeetriline sisend-väljund tabel on toodete või majandusharude järgi koostatud maatriks, kus kirjeldatakse
detailselt kodumaiseid tootmisprotsesse ja rahvamajandustehinguid toodetega.
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Joonis 1. Sisend-väljund tabeli mudelite kontseptuaalne visand
Allikas: AKRF, Inc9
Joonisel 1 kirjeldatakse sisend-väljund raamistiku olemust – arvesse võetakse peamiselt (samas regioonis10)
tehtud otsekulud ning residentide väljaspool regiooni piiri tehtud kulutusi arvesse ei võeta. Kohalikud ostud
mõjutavad ühelt poolt majapidamiste sissetulekuid ning teisalt kaupade ja teenuste nõudlust ning seeläbi
tootmist. Kui aga tootmine on kasvanud kriitilise piirini, tuleb sellel tegevusalal inimesi juurde palgata, mis
omakorda kasvatab kodumajapidamiste sissetulekuid ning võimaldab neil kasvanud sissetulekut tarbida
(või säästa/investeerida).
Ehkki mudelite ülevaade ei ole antud töö peamine eesmärk, on see võrreldavuse huvides siiski koostatud lisas 1 on toodud mõned sisend-väljund raamistikule tuginevad planeerimismudelid.
Sisend-väljund tabelite põhist analüüsimetoodika kirjeldust on võimalik lugeda Centari uuringus11 lisas 3.
SISEND-VÄLJUND MUDELITE PUUDUSEID
Sisend-väljund tabel võib olla küll hea vahend mõjude analüüsimisel, kuid siiski tuleb ära tuua ka
erinevad piirangud ja/või puudujäägid selle mudeli kasutamisel (täpsemalt võib sellest lugeda Hughes’i
töös (2003)). Majandusmõjude hindamisel sisend-väljund raamistikus peab arvestama järgmist:
• tegemist on mineviku majanduse struktuuriga – muutus pakkumises võib muuta kogu
majanduse struktuuri läbi teiste sektorite toodangumahtude;
• tootmissisendite kompositsioon ühe toote tootmiseks on selles mudelis fikseeritud – iga
järgneva toote tarvis on vaja just samasugust kogust sisendeid nagu enne;
• mudel eeldab, et kõik sektori ettevõtted toodavad ühtmoodi – efektiivsus, sisendite arv jmt.;
• mudel ei arvesta hinnamuutusi ehk eeldatakse fikseeritud hindu;
• mudel ei arvesta ressursside piiratust.
9

http://www.ilw.com/seminars/JohnNeillCitation.pdf
Regiooniks võib olla riik, osariik, maakond, vald – sõltuvalt sellest, millised on kättesaadavad andmed.
11
Järve. J.; Kaska, M.; „Rail Balticu rajamise majanduslik tasuvus investeerimisperioodil“, esialgne versioon
10
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2.2. Ruumi- ja makroökonomeetrilised mudelid
Kui eelnevas alapeatükis kirjeldati sisend-väljund tabelile tuginevat mudelit, siis selles peatükis kirjeldatakse
põgusalt suuremamahulisi majandusmudeleid, mida on kasutatud taristuinvesteeringute majandusmõjude
hindamisel. Pignataro (1998) kirjeldab oma töös mudelit TELUM (Transportation Environment and Land
Use), mis lisaks maakasutusele hindab ka majandusmõjusid ning transpordile kulutatava aja vähenemisest
tingitud mõjusid. Ehk teisiti öeldes - kui maanteede võrgustik ehitatakse, on võimalik maad mitmeti
tarvitada. Maa tarvitamisest saadav tulu ja majandusharude muutused rehkendatakse välja ning seejärel
hinnatakse kogumõju sisend-väljund raamistiku põhjal. PECASis (Production, Exchange and Consumption
Allocation System) analüüsitakse maa nõudlust ja hindu piirkonnas, kasutatakse selleks juurdepääsetavuse
hinnangut

maanteevõrkude

analüüsimise

läbi

(Hunt

ja

Abraham

(2005)).

Omamoodi

ruumiökonomeetriliseks mudeliks saab nimetada ka IMPLAN-i (vt. lisa 1) – sarnaselt TELUM-iga hinnatakse
mõjusid lisaks ka sisend-väljund raamistikus. Sisend-väljund raamistikku kasutab ka ASTRA mudel (Euroopa
süsteemide dünaamiline mudel, vt. ka Cambridge Econometrics (2003)); erinevus seisneb aga selles, et
majandusmõjude täpsem suurus regiooniti määratakse kohalikes sisend-väljund raamistikes, üldised mõjud
hinnatakse aga makroökonoomilise mooduli abil.
Makroökonomeetrilised mudelid on oma olemuselt keerukamad ja dünaamilised, tuginedes rohkem
neoklassikalisele majandusteooriale; nagu ka sisend-väljund mudelid tuginevad needki mudelid hulgale
eeldustele. Enamasti hinnatakse makroökonomeetriliste mudelite abil seoseid investeeringute ja
tööjõukulude ning muude majandusnäitajate vahel. Üheks näiteks on mitmetes siinseski töös viidatud
uurimustes (nt. Buckley (1992), Rickman ja Schwer (1993) jt.) kasutatud üldise tasakaalu mudelid (DSGE ehk
Dynamic Structural General Equilibrium ja CGE ehk Computable General Equilibirum), kus hinnatakse
arvukaid simultaanseid võrrandeid, mis kirjeldavad majandusseoseid erinevate majandusharude nõudluse
ja pakkumise kaudu. Need mudelid olid algselt kavandatud, hindamaks suuremamahulisi muudatusi
majanduses; hilisemad tööd viitavad aga sellele, et neid on edukalt kasutatud ka majanduse
väiksemamahuliste projektide kogumõju hindamiseks. Nt. Ivanova (2004) kasutas Norra majanduse
analüüsimiseks CGE ruumilist mudelit (PINGO), kus olid arvesse võetud 20 erinevat regiooni ning 10
kaupa/toodet ning peamine eesmärk oli hinnata transpordikulude muutuse mõju nende 10 toote tootmisel.
Saadud

informatsiooni

tarvitati

kogu

regioonidevahelise

transpordivõrgustiku

majanduskulude

hindamiseks.
Ruumilised (spatial) CGE mudelid on tähelepanuväärsed eelkõige seetõttu, et need kombineerivad
majanduse simulatsioonimudelid transpordimudelitega, mis omakorda võimaldab seeläbi hinnata erinevaid
taristuinvesteeringuid (kui suur on mõju äritegevuse kasvule, regioonidevahelisele kaubavahetusele jmt.).
Kokkuvõtvalt saab öelda, et ehkki oma olemuselt on ruumiökonomeetrilised ja makroökonomeetrilised
mudelid veidi täpsemad, ei pruugi selline töö end mudelite märkimisväärse tööjõumahukuse tõttu
õigustada – sisend-väljund raamistik on siis mõistlik alternatiiv, vaatamata raamistiku puudustele (ka
makroökonomeetrilistel ja ruumiökonomeetrilistel mudelitel on omad puudused). Lisaks tuleb mainida, et
kuna suured mudelid tuginevad enamasti majandusteoreetilistele alustele, ei pruugi see Eesti majanduse
konteksti sugugi sobida – Eesti majandus on väga väike ja väga avatud, mistõttu nii mõnigi
majandusteoreetiline seos ei pruugi paika pidada samamoodi nagu see peab paika suurtes majandustes
11

nagu Ameerika Ühendriigid. Viimatimainitu omakorda tähendab, et sellise majanduse analüüsimiseks
koostatav

makroökonomeetriline

mudel peab arvestama majanduse suurust ning sõltuvust

partnerriikidest, mistõttu on kirjeldatud mudeli koostamine ääretult aja- ja töömahukas. Sisend-väljund
raamistik võimaldab küll esmase hinnangu andmist, kuid selle mudeli puudusi tasub arvesse võtta ning
sisendeid hoolikalt valida (lisas 1 on toodud erinevad sisend-väljund raamistikule tuginevaid mudeleid ja
nende kasutusvaldkondi). Hindamismeetodi täiendamisel tasub kaaluda mitme erineva meetodi
kombineerimist ning tulemuste verifitseerimist erinevate meetodite kasutamise abil.
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3. HINDAMISMEETODI KIRJELDUS
Siin peatükis kirjeldatakse hindamismeetodit, mille valiku tingib suuresti andmete kättesaadavus, projekti
ajaraam ning mudeli koostamiseks vajaliku aja ja ressursi mõistlikkus12.
Selle töö peamine ülesanne on hinnata RB käigusolemisega seotud kaudsete ja tingitud majandusmõjude
suurust ajaperioodil 2025-2035. Kuna tegemist on üsna pika prognoosi perioodiga, on ilmne, et vea määr
võib olla suur – sellise pika prognoosi tegemine ükskõik millise mudeli abil on seotud eelduste kogumiga,
mis aga ei pruugi tulevikus kehtida. Hindamismetoodika, millele alljärgnevalt leheruumi pühendame on
seotud peaasjalikult hindamise lihtsusega – kui ette on antud peamiste näitajate prognoositud väärtused,
võimaldab sisend-väljund raamistik hõlpsasti rehkendada nii otsesed, kaudsed kui ka tingitud mõjud.
Viimaste saamiseks kasutati eksperthinnanguid ja uurimustulemusi (AECOM uuring, RBE ja MKM-i
eksperthinnangud, Centari uuring). Mõnel juhul oli vajadus aegrida ekstrapoleerida, et siduda autori poolt
prognoositavate näitajate sobivus kogu prognoosiga majanduse üldisi seoseid arvestades.
Minevikku kirjeldavad andmed on pärit Statistikaameti, Eurostati ja Eesti Panga andmebaasidest (vt. lisa 2)
ning tulevikku puudutavad andmed Rahandusministeeriumi majandusprognoosidest, AECOM-i uuringust,
Centari koostatud tasuvusanalüüsist perioodi 2020-2025 kohta ning RBE eksperthinnangutest. Üks
olulisemaid eeldusi, mis satub sellise raamistiku kasutamisel kriitika alla, on majanduse struktuur13. Nimelt
eeldab mudel, et majanduse struktuur on perioodil 2025-2035 sama, mis 2010. aastal (sisend-väljund
raamistik nimelt kirjeldab just seda aastat). Ehk teisiti öeldes - erinevate tegevusalade omavaheline seos on
selle prognoosi kohaselt muutumatu. Samas tuleb arvestada, et 2010. aasta oli igas mõttes erandlik – see
oli esimene aasta peale suurt majanduskriisi, kus majandus taas tõusule pöördus ning kuna
sektorite/tegevusalade taastumine ei toimunud samaaegselt, võib 2010. aasta struktuur siiski olla erandlik.
Hetkel on asjaomane tabel siiski koostatud, kasutades uusimaid kasutatavaid andmeid.
Alljärgnev joonis kirjeldab selles töös kasutatud hindamismeetodit. Ülalt alla liikudes on näha kahte
paralleelset rehkendust: ühelt poolt koostatakse sisend-väljund raamistikule tuginedes kogukasutuse
koefitsientide maatriks, mida hiljem on tarvis majandusmõjude rehkendamiseks ning teiselt poolt valitakse
valdkonnad, mille abil muutust majandusele mõõdetakse. Viimaste puhul on tarvis prognoosida näitajad
kõigi kolme stsenaariumi jaoks, et hiljem saaks erinevust kogukasutuse koefitsientide abil majandusmõjuks
rehkendada. Kui valdkonnad on valitud, leitakse korrelatsioonanalüüsi abil tegevusalad, kus prognoositud
näitajad oma mõju avaldavad. Seejärel kasutataksegi kogukasutuse koefitsiente, leidmaks nii otsesed,
kaudsed kui ka tingitud majandusmõjud.
Sisend-väljund raamistiku koefitsientide arvutamiseks on tehtud järgmist: Eesti 2010. aasta uuendatud
sümmeetriline sisend-väljund tabel, mis toob ära toodete pakkumise/kasutamise väärtused miljonites
eurodes on aluseks kogupakkumise koefitsientide maatriksi arvutamisel. Kogupakkumise koefitsientide
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Olgu öeldud, et paljud makroökonomeetrilised mudelid on oma olemuselt väga suured ja keerulised ning
nende koostamine ajamahukas. Samas ei pruugi täpsemad tulemused sugugi kriitikavabad olla, kuna ka suured
mudelid on otseselt seotud andmete kättesaadavuse ja kvaliteediga. Lisaks tuginevad ka need mudelid portsul
eeldustel (nn. samasused), mille mittekehtimine muudab mudeli tulemused kohe ebatäpseks.
13
Majanduse struktuuri all on siinkohal mõeldud tegevusalade omavahelisi seoseid, tegevusalade suurust
majanduses.
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maatriksi alusel leiti pöördmaatriks ning selle pöörmaatriksi elemendid on toodete kogukasutuse
koefitsiendid. Leitud maatriksite abil rehkendatakse kogukasutamise ja lõpptarbimise koefitsiendid.
Sisend-väljund raamistik, nagu eelnevalt mainitud, võimaldab nende koefitsientide abil leida lisaks otsesele
ja kaudsele majandusmõjule ka tingitud majandusmõju. Viimane rehkendatakse lõppkasutamise
(kodumajapidamised, valitsussektor ja kapitalimahutused põhivarasse) koefitsientide põhjal. Tingitud
majandusmõju arvestab lisaks tootmismahtude muutustele ka tootemaksudest ja ostujõu erinevusest
tekkinuid mõjusid.
Majandusmõjude arvestamisel on oluline määratleda valdkonnad, kus peamine mõju võib avalduda. Selleks
arvutati lisandväärtuse andmetel korrelatsioonikordajad ning leiti korrelatsioonikordajad veonduse ja
laonduse tegevusalal toodetud lisandväärtuse ning teiste tegevusaladel toodetud lisandväärtuse kohta14.
Leitud tulemustest selgus, et töötleva tööstuse enamikes allharudes on veonduse ja laonduse vaheline seos
oluline ning seetõttu lisati tööstus ühena vaadeldavatest tegevusaladest tabelisse. Samuti osutus oluliseks
hulgi- ja jaekaubandus (lühidalt „kaubandus“) ning majutus; täiendavalt lisati teenindus. Viimati mainitu
lisati eelkõige seetõttu, et turistide arvu kiire kasv võib oluliselt mõjutada kogu majandust läbi keskmiselt
rohkem kulutatud eurode, mis omakorda tähendab, et nõudlus kohalike toodete ja teenuste järele võib
kasvada. Siiski ei pruugi tulem olla Eesti turismi jaoks alati soodne – sobiv taristu võib turistid sootuks mujale
suunata (nt. Lätti, Leetu), kui turismisektori ettevõtjad ei kasuta uue taristu tekkimisel ära võimalust
tutvustada Eestit erinevates turistide päritoluriikides. Lisaks on loomulikult vaatluse all kogu
transpordisektor, sest raudteetaristu olemasolu mõjutab ka meretranspordi kasutamist (eriti kaubaveol),
ning kui raudteetaristu toimib, väheneb ka veoautodega veetavate kaupade hulk ning kahaneb
bussireisijate arv samal trajektooril.
Üldist heaolu mõjutavad näitajad nagu liiklusõnnetuste vähenemisest tingitud tulu või kauba- ja reisijateveo
ajakulu vähenemisest tingitud tulu sisend-väljund raamistikule tuginevas mudelis arvesse ei võeta – need
tulud (tuginevad AECOM-i uuringule ja on ära toodud lisas 2) mõjutavad ennekõike üldist heaolu ning tuleb
mudeli abil leitud laiematele majandusmõjudele juurde rehkendada.
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Seegi on eeldus – eeldus, et tänased seosed kehtivad ka homme.
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Joonis 2. Hindamismeetodi graafiline ülevaade
Allikas: autori koostatud
Nagu öeldud, leitakse mitmete näitajate tulevikuhinnangud erinevatest allikatest, mis omakorda võib
tekitada olukorra, kus muutujate leidmiseks võib olla kasutatud erinevaid eeldusi. Siinkohal eeldatakse
siiski, et põhieeldused on vähemasti sarnased (enamasti ei ole need lahti kirjutatud).
Järgnevas tabelis on toodud näitajad, mille tulevikuväärtused leiti/rehkendati ning mida kasutati kaudsete
mõjude hindamisel.

Tabel 2. Kaudsed ja tingitud mõjud taristu tekkimisel
Valdkond
Majutus

Prognoositavad näitajad
• Turistide kulutused (MEUR)
• Majutusele kulutatud
summa (MEUR)
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Mõjud
• Rohkem turiste jätab Eestisse
rohkem raha kohalikel teenusja kaubapakkujatel on rohkem
nõudlust, mistõttu kasvavad tulud
(sh. maksutulud riigieelarves)
• Suurenenud nõudlus kasvatab
töötajate hulka sektoris, mis
omakorda kasvatab
kodumajapidamiste sissetulekuid
ning seeläbi ka sisemaist tarbimist
• Risk: turistid ei pruugi peatuda
Eestis – nende peamised kulutused
piirduvad nt. kulutustega
terminalides.

Töötlev tööstus

•
•
•

Tööstuse ekspordimaht
(MEUR)
Keskmine palk töötlevas
tööstuses (MEUR)
Investeeringud tööstuses
(ehitus ja seadmed) (MEUR)

•

•

•

Transport

•
•

•

Kaubandus

•
•

Teenindus

•

Investeeringud (maanteed,
raudtee, autod) (MEUR)
Hooldus ja remont
(maanteed ja tänavad,
raudtee, autod) (MEUR)
Investeeringud (laondus)

•

Keskmine palk kaubanduses
(MEUR)
Investeeringud (ehitustööd
ja masinad ja seadmed)
(MEUR)

•
•

Turistide kulutused
keskmiselt (MEUR)

•

Olemasolevale tööstusele
avanevad uued turud, mistõttu
kasvab nõudlus;
Kasvanud nõudlus viib töökohtade
ja investeeringute kasvuni, kasvab
teadus- ja arendustegevus
sektoris, sest suurenenud nõudlus
innustab otsima uusi võimalusi;
Risk: konkurents tiheneb –
sobivama toote- ja
hinnastruktuuriga lähinaabrid
võivad hõivata senise töötleva
tööstuse ettevõtte turu (ka nende
turg laieneb). Muutused töötlevas
tööstuses
Liiklussagedus kahaneb TallinnPärnu-Ikla maanteel, mis toob
kaasa madalamad
teehoolduskulud ning väiksema
liiklusõnnetuste arvu.
Logistikakeskuste loomine toob
kaasa investeeringud
laondussektorisse ning seeläbi ka
ehitussektorisse
Konkurents lähinaabritega tiheneb.
Laonduse areng. Vajadus uute
logistikakeskuste järele kasvab ka
kaubanduses, mis omakorda
tähendab investeeringuvajaduse
kasvu.
• Turistide kulutused
teenindusele mõjutavad kogu
sektori arengut

Allikas: autori koostatud
Majutuse valdkonnas on prognoositavateks näitajateks, nagu ülalolevas tabelis toodud, turistide kulutused
ning majutusele kulutatud summa. Turistide kulutuste prognoosi aluseks on turistide arv ning keskmine seni
Eestisse jäetud summa majutatud turisti kohta (v.a. majutusele kulunud summa ehk teisiti öeldes - iga
majutatud turist kulutab kaupadele ja teenustele teatud summa (2015. aastal oli see EAS-i hinnangul 382
eurot)). Majutusele kulutatud summa on leitud järgmiselt. Prognoositud on majutatud turistide arv;
ajalooliselt on ööbimiste arvu ja turistide arvu suhe olnud keskmiselt 1,85 (iga majutatud turist on Eestis
ööbinud ligikaudu kaks ööd). Seejärel prognoositi keskmine ööbimise kulu, mis korrutati ööbimiste arvuga
ning nõnda saadi majutusele kulunud summa.
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Joonis 3. Majutusvaldkonna prognoositud näitajad: turistide kulutused ja
majutatud turistide kulutused majutusele, miljon eurot
Allikas: autori arvutused
Töötleva tööstuse valdkonna peamiste mõjuritena prognoositi töötleva tööstuse ekspordimaht, keskmine
palk töötlevas tööstuses ning investeeringud põhivarasse töötlevas tööstuses. Ekspordimaht on otseselt
seotud töötleva tööstuse toodangumahu ning kasumlikkusega – töötleva tööstuse mahu kasvuks on tarvis
kasvatada müüki väljaspool Eestit. Samas on töötleva tööstuse eksport moodustanud kogu ekspordist enam
kui poole (ligikaudu 60%) ning tööstuse kogutoodangust peaaegu 70% müüakse mitteresidentidele 15 .
Keskmise palga olulisus tõusetub seetõttu, et töökäsi jääb üha vähemaks ning tööstusesse peaks tekkima
spetsiifilist ettevalmistust vajavaid töökohti. Sellega on otseselt seotud ka investeeringute maht sektoris –
kui toodang kasvab ja töökäsi jääb vähemaks, on tarvidus tootmisprotsesside uuendamise järele, s.t. et
tööjõumahukus kahaneb automatiseerimisprotsesside tõttu sektoris.

Joonis 4. Töötleva tööstuse ekspordi maht ja palgafond, miljonit eurot
Allikas: Statistikaamet, autori arvutused
Transpordisektoris on prognoositavateks väärtusteks peamiselt investeeringud nii maanteel, raudteel kui
ka laonduses (joonisele ei ole laonduse investeeringuid lisatud). Lisaks on hinnanguliselt määratud
autodesse16 investeeritud summa. Samas on need investeeringud seotud otseste mõjudega ning võiksid
seetõttu sellest mudelist välja jääda; kuna kaudsete mõjude hindamiseks on aga siiski tarvis teada otseseid
kulutusi/mõjusid, siis on need siia ka lisatud. Laonduse investeeringud on aga valdkonda lisatud eelkõige
15

Mitteresidentidena on siin käsitletud väljaspool Eestit registreeritud juriidilisi isikuid ja alaliselt Eestist
väljaspool elavaid füüsilisi isikuid (Statistikaamet).
16
Baasstsenaariumi hinnangud pärinevad ENMAKi baasstsenaariumist, Põhjala siiditee ja Helesinise Hub raudtee
investeeringud ning hoolduse ja remondi hinnangud tuginevad Centari uuringule (3.02.2017 versioon, esialgne).
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seetõttu, et stsenaariumid (Põhjala Siiditee ja Helesinine Hub) näevad ette, et Eestisse luuakse
logistikakeskus(ed) ja vahelaod, mistõttu on antud valdkonnas ette näha ka investeeringuid. Alloleval
joonisel on selgesti näha ka kahe stsenaariumi, PS ja HH, oluliselt kõrgemad investeeringud 2025 aastal ning
siin on arvestatud investeeringutega RB-sse.

Joonis 5. Transpordisektori investeeringud17 ning hooldus- ja remondikulutused,
miljonit eurot
Allikas: Statistikaamet, Centari uuring, autori arvutused
Kaubandusvaldkonnas on prognoositavateks näitajateks keskmine palk kaubanduses18 ning investeeringud
hulgi- ja jaekaubanduses. Kaubandusmuutused on enamasti tingitud kasvanud nõudlusest, mis omakorda
tuleneb kasvanud sissetulekutest ning turistide sissevoolust. Lisaks mõjutab palgafondi ka nt. HH
stsenaariumi juures logistikakeskuste loomine ning palgasurvet lisab ka üldine tööjõu kahanemine.

Joonis 6. Palgafond ja põhivarainvesteeringud kaubanduses, miljonit eurot
Allikas: Statistikaamet, autori arvutused
Teeninduses on oluliseks näitajaks turistide kulutused – turistid jätavad Eestisse igal aastal üha enam raha,
mis omakorda tähendab, et teenindussektori nõudlus suure tõenäosusega kasvab.
Nimetud viis valdkonda on lähtuvalt töö käsitlusest need valdkonnad, mille kaudu mõju ülejäänud
majandusse üle kandub. Samas tuleb arvestada, et stsenaariumide kirjelduses on lisaks täiendavaid
muutusi, mis võimendavad raudteetaristu investeeringut (nt. suhted Venemaaga, logistikakeskus(t)e ja
17

Joonisel on andmed ainult maanteede, raudtee ja autode (nii era- kui ka avaliku sektori) investeeringute kohta,
laonduse investeeringud on eraldi.
18
Teisendatud palgafondiks – prognoositud näitajateks on nii töötajate arv kui ka palk.

18

vaheladude loomine jmt.). Seega ei saa väita, et majandusmõjud tulenevad üksnes investeeringust RB-sse.
Ehk teisiti öeldes - suur taristuinvesteering tingib täiendavate investeeringute tegemise, mistõttu võib seda
pidada RB kaudseks mõjuks. Samas, kui majandusareng ei soosi investeeringute tegemist, võib juhtuda, et
investeeringuid ei tehta või on need oluliselt väiksemad. Taristuinvesteering võib seega olla alguspunkt
edasisele majandusarengule, kuid väikese ja avatud majanduse puhul mängib kogu majanduse (k.a.
maailmamajanduse) areng olulist rolli. Järgmises peatükis peatutaksegi tuleviku kirjeldamisel nimetatud
stsenaariumide mõttes. Lisas 8 on toodud ka täiendav prognoos, kus sisendandmed on oluliselt kehvemad
(vt. täpsemalt lisa 8) mõlema stsenaariumi korral. Samas on toodud ka vastavad tulemused ning võrdlus
raporti põhiprognoosiga.
Olgu siinjuures mainitud ka asjaolu, et kui üldist heaolu mõjutavad ka näitajad nagu reisijate ajakulu
vähenemine ja kaubaveo ajakulu vähenemine ning liiklusõnnetustest tingitud kahju vähenemine jmt., siis
selle hindamismeetodiga seda arvestatud ei ole. Samas möönab autor, et selline mõju võib
makromajandust siiski mõjutada ja nagu esimeses peatükis mainitud, on selliste tegurite ja SKP vahelist
seost keeruline hinnata, mis omakorda ei tähenda, et mõju puudub. Seega on töös ära toodud juba
varasemalt hinnatud üldist heaolu mõjutavad muutujad, mis on pärit AECOM-i uuringust19, kuid mudelisse
neid näitajaid lisatud ei ole.
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Nt. on AECOM-i uuringus reisijate ajakulu vähenemisest tingitud tulu suuruseks 135 miljonit eurot 30 aasta
jooksul alates 2025. aastast (vt. ka lisa 2).
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4. TULEVIKU MAJANDUSE KIRJELDUS
Selles peatükis keskendutakse tulevikule ehk tuleviku majanduse kirjeldamisele. Tuleb mõista, et
majandusmõjude hindamisel on oluline ka üldise konjunktuuri olukord ning arengusuundumused. Seetõttu
on autor arvamisel, et just üldise majandusarengu kirjeldamisel on oluline osa kaudsete majandusmõjude
hindamisel lõpptulemuses. Peatükis käsitletakse kahte erinevat stsenaariumit – üht positiivset ja teist veidi
negatiivsemat. Tulevikustsenaariumide valimisel on olnud suur abi Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi
(edaspidi ETI) 2014. aasta lõpus valminud stsenaariumitest (Eesti transpordi- ja logistikasektori tulevik.
Stsenaariumid aastani 2030), millest kaks on valitud ka selle töö aluseks. Nende kahe väljavalimine on aga
seotud eeldusega, et RB valmib ning erinevus stsenaariumide vahel seisneb peaasjalikult majanduslikus
aktiivsuses ning (majandus)suhetes idanaabriga. Olgu siinjuures öeldud, et baasstsenaariumi rehkendas
samuti töö autor – kui Rahandusministeeriumi pikka prognoosi lähemalt uurida, selgub, et selles sisaldub
ka RB ehitamine, mistõttu on antud töös seda kasutatud esimese stsenaariumi (Põhjala Siiditee)
võrdlusena20.
Kuna transpordisektori tuleviku kirjeldamiseks on ETI teinud ära suure töö, kirjeldamaks tulevikuolukorda
just läbi transpordisektori vaate, siis siin tuuakse ära peamised märksõnad ning selgitatakse stsenaariumi
kvantitatiivset poolt. ETI töös on neli stsenaariumi, millest kolm sisaldavad RB valmimist – Helesinine Hub,
Ettevaatliku Mehe Stsenaarium ja Põhjala Siiditee. Töös on kasutatud neist kahte – Helesinine Hub ja
Põhjala Siiditee. Ettevaatliku Mehe Stsenaarium näeb ette koostöö puudumist Läti ja Leeduga ning oluliselt
kesisemat RB kasutust. Kuna aga tänaseks on teada, et koostöö teiste Balti riikidega on hea, siis jääb see
stsenaarium vaatluse alt välja.
Valitud stsenaariumidesse on autor lisanud AECOM-i uuringus leitud kauba- ja reisijatevoo rehkendused,
mida on vastavalt ekstrapoleeritud (AECOM-i uuringus on andmed kümneaastaste vahedega).
Baasstsenaariumi kohaselt RB-t ei ehitata, vaid parandatakse/uuendatakse olemasolevat taristut. RB
ehitatakse kahes teises stsenaariumis – Põhjala Siiditee (PS) ja Helesinine Hub (HH). Viimane neist on kõige
positiivsem stsenaarium eelkõige transpordi- ja logistikasektori võtmes, aga ka kogu majanduse mõttes –
selles stsenaariumis on majanduskasv kõige kiirem ning arengut toetab kaubavahetuse kasv ja jätkuv
ekspordinõudlus. Nagu öeldud, on stsenaariumid koostatud lähtudes ETI raportist ning tulemused on
vastavalt autori arusaamale ka kvantifitseeritud.
Oluline on siinjuures rõhutada, et igasugune taristu on ennekõike abistav ning selle olemasolu saab
võimendada juba käimasolevaid protsesse, mistõttu on oluline käsitleda ka ülejäänud majandusarenguid.
Helesinine Hub sisaldab aga ka võimalust, et logistikasektor on riiklikult eelisarendatav ehk riik investeerib
nii taristusse kui ka pakub võimalusi rahvusvahelistele kontsernidele logistikakeskuste loomiseks Eestis
(kaasinvesteeringud vmt.). Mõju analüüsimisel lahendati ülesannet nõnda, et vaadeldi mõju peamistele
valdkondadele, mis leiti esmase korrelatsioonianalüüsi läbi. Nendeks valdkondadeks on tööstus,
kaubandus, teenindus, majutus ja teenindus. Iga valdkonna tarvis leiti näitajad, mida prognoositi (vt. ka
eelmine peatükk) ning mille erinevust baasstsenaariumist kogu mõju arvutamisel arvestati (mõju leiti
20

Otseselt ei saa RM prognoosi nõnda kasutada, sest alusväärtused rehkendatakse mudeli abil ning seega ei ole
need kaks prognoosi täpselt samad.
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konkreetsete tegevusalade kordajate läbi). Nagu öeldud, kasutati mõju hindamisel sisend-väljund
raamistikku, mistõttu võib juhtuda, et kogumõju, sh. ka kaudne ning tingitud mõju, on ülehinnatud 21 –
esiteks on mudelisse keeruline lisada näitajaid, mis oma olemuselt peaksid lõpptulemust mõjutama (nt.
õnnetusjuhtumite vähenemisest tekkinud tulu, töökohtade jaotus, kasumlikkus jmt.) ning majanduse
staatilisust eeldades võime mõnel juhul nt. mõju läbi ehituse tegevusala liialt kõrgeks hinnata. Lisaks võib
mõjude ülehindamist mõjutada ka liigselt pessimistlik baasstsenaarium.
Baasstsenaariumi kohaselt jääb Eesti majanduse kasv tagasihoidlikuks – perioodil 2017-2035 keskmiselt
1,7% aastas (AECOMi uuringus (2011) on eeldus, et Eesti majandus kasvab tulevikus keskmiselt 2,4%
aastas); Põhjala Siiditee keskmiseks majanduskasvuks kujunes 2,0%, Helesinise Hubi stsenaarium näeb ette
keskmiselt 2,5%-list majanduskasvu. Baasstsenaariumi majandusnäitajad on autori rehkendatud ning teise
kahe stsenaariumi majanduskasvud tulenevad hindamistulemustest. Baasstsenaariumi üks olulisematest
eeldustest on, et välispoliitilised pinged ning eklektilised suhted idanaabriga ei toeta majanduse kiiret
arengut. Eelnevast tulenevalt on keerulised ajad ka logistika- ja transpordisektoris – toetav mõju
majandusele on tagasihoidlik.
Erinevate stsenaariumide baasnäitajad (ja nende erinevus) on ära toodud viimases peatükis ja/või lisades 4
- 6. Lisas 7 on võimalik tutvuda prognoositud alusnäitajatega.
Olulise märkusena tuleb ära tuua asjaolu, et kõik järgnevad stsenaariumid on rehkendatud lähtudes
eeldustest ning kehtivad ainult nende eelduste korral. Täiendavalt on oluline mainida, et võrreldes
baasstsenaariumit Helesinise Hubi stsenaariumiga on selge, et ainuüksi RB olemasolu ei anna sellist
võimendust – siin on oluline osa eeldusel, et maailmamajandusel ja sealhulgas ka Eesti majandusel läheb
hästi ning nagu vastavas kirjanduses 22 mainitud, võib avaliku sektori taristuinvesteering tuua kaasa ka
välisinvesteeringuid (nt. rahvusvahelise logistikakeskuse näol). Seega võib justkui tekkida olukord, et RB
mõju on väga suur, kuid tuleb meeles pidada, et see kehtib kindlatel eeldustel (välisinvesteeringute
sissevool, transiidi kasv, majandusaktiivsuse kasv jmt.).
Alljärgnevalt põgusalt mainitud stsenaariumitest.

4.1. Baasstsenaarium23
Baasstsenaarium on stsenaarium, kus majandus areneb edasi nii, et mingisugust riiklikku sekkumist ei
toimu, st. ka RB ei valmi aastal 2025. Stsenaarium näeb ette tagasihoidlikku majanduskasvu ning tänase
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Nagu ülal ka jutuks tuli on sisend-väljund raamistik olemuselt staatiline. Lisaks ei arvesta mudel
hinnamuutustes tingitud mõjusid, ressursside piiratust (ja sellest tingitud mõjusid) ega kasumlikkust erinevate
teenuste pakkumisel. Ka on mitmed puudused seotud rahvaarvu ja töökäte arvestamisega – uued loodavad
töökohad ei pruugi saada täidetud kohalike elanikega, st. et ka tööjõud uute teenuste pakkumiseks ja/või toodete
tootmiseks tuuakse sisse. Lisaks, kui rahvaarv ei muutu, ei pruugi ka majapidamiste kulutused muutuda.
22
Goodspeed jt. (2007) ning Kumar (2001) analüüsisid nii arenevaid kui ka arenenud riike ning leidsid, et avaliku
sektori taristuinvesteeringud suurendavad otseste välisinvesteeringute hulka. Samas ei suudetud määratleda,
millise transpordiliigi investeeringud enim sellise mõju tekitavad.
23
See ei ole Rahandusministeeriumi pikk prognoos, kuna viimases on eeldatud RB ehitamist. Seetõttu on autor
rehkendanud baasprognoos eeldusega, et RB ei valmi. Vt. ka Riigieelarve strateegia 2017-2020
(http://www.fin.ee/doc.php?113861), Rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine prognoos lk. 73 (eeldused;
http://www.fin.ee/doc.php?114349)
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kursi hoidmist. Transpordisektori investeeringud jätkuvad samas mahus nagu varasematel aastatel ning
sisaldavad enamasti olemasoleva taristuvõrgu uuendamist ja parandamist.
Baasstsenaariumi järgi Eesti rahvaarv kahaneb (Eesti Statistikaameti prognoos, variant 1) ning töötajate
hulk jõuab 2035 aastaks 597,8 tuhande hõivatuni. Kahaneb laste arv ning mitteaktiivsete (tööturu mõttes)
inimeste arv jääb võrreldes teiste stsenaariumidega kõrgemale24. Suurima töötajatearvuga valdkonnad on
endiselt seotud sisemajandusega – ehitus, hulgi- ja jaekaubandus.
Baasstsenaariumi olulisemad eeldused:
•

RB-d ei ehitata;

•

väliskaubandusaktiivsus on tagasihoidlik ka aastatel 2025-2035, mistõttu on majanduskasvu
peamiseks mootoriks sisenõudlus;

•

majanduskasv on tagasihoidlik;

•

tööjõus osalemise määr langeb;

•

maismaataristu investeeringud on seotud olemasoleva taristu korrashoiuga, uusi investeeringuid
ei tehta (ei raudteel ega maanteedel, st. ei investeerita Rail Baltic’u ega Via Baltica ehitamisse);

•

turistide arv kasvab veidi, kuid kasv jääb tagasihoidlikuks;

•

kaubavedu jääb tagasihoidlikuks; transiidi osakaal on sama, kui perioodi 2010-2015 keskmine
(keskmiselt 44% kogu kaubaveost moodustas transiit).

Tabel 4. Baasstsenaarium
Baas

2015

2020

2025

2030

2035

SKP püs i hi nda des , mEUR

17 698.8

19 157.7

21 006.8

22 854.1

24 863.9

SKP jooks evhi nda des , mEUR

20 251.7

25 126.7

30 342.7

36 770.9

44 587.4

SKP reaa l kas v, %

1.4%

2.0%

1.7%

1.7%

1.7%

SKP defl a a tori muutus , %

1.0%

2.7%

2.6%

2.6%

2.5%

4 790.6

7 078.5

8 569.6

10 293.5

12 267.3

762.1

744.2

782.7

797.6

822.6

Sõi tjate vedu ra udteel

6.7

7.0

7.2

7.4

7.6

Sõi tjate vedu ra hvus va hel is el ra udteel
Ka uba vedu ra udteel , tuha t tonni (s h RBga s eotud
veos te ka s v)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

28 006.6

31 831.0

35 144.0

38 801.8

42 840.3

Kes kmi ne pa l k, EUR

1 065.0

1 240.6

1 473.5

1 750.0

2 078.5

Rahva a rv, tuha t i ni mes t

1 313.3

1 297.4

1 276.0

1 250.7

1 222.9

640.9

634.2

623.7

611.4

597.8

26.0

25.5

24.4

23.9

23.5

Inves teeri ngud jooks va tes hi nda des , mEUR
Trans pordi s ektori i nves teeri ngud jooks va tes
hi nda des , mEUR
Inves teeri ngud RB ehi ta mi s eks , mEUR

Hõive, tuha t i ni mes t
Hõi ve ma anteevedudes ja tra ns pordi s , tuhat
i ni mes t
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Siin on arvestatud ka asjaolu, et rahvastik vananeb ning osa inimestest ei ole tervisest tulenevatel põhjustel
võimelised tööturul osalema. Samas on tööturul osalemise määr üsna kõrge. Teatud osa rahvastikust on seotud
omaste (lapsed, vanurid) hooldamisega ning on seetõttu tööturult eemal – siiski, nii hooldajate kui hooldatavate
hulk väheneb aasta aastalt. Loomulik iive on negatiivne – lapsi sünnib varasematest aastatest vähem (fertiilses
eas naisi on selleks ajaks juba oluliselt vähem) ning ka vanurite hulk väheneb (abivajajate hulk pärineb
väiksemaarvulisest kohordist). Ka tudengeid jääb vähemaks (nemadki on tööturu mõttes mitteaktiivsed).
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Allikas: Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 25 , Rail Baltic Estonia OÜ, autori
arvutused
Kokkuvõtvalt, baasstsenaariumi kohaselt on majanduse areng sisuliselt kesine – majanduse arengut
kiirendavaid suuremaid investeeringuid riiki ei tule ning majanduskasv jääb ajavahemikus 2025-2035
tagasihoidliku 1,7% juurde. Hõivatute arv väheneb, sest tööealise elanikkonna hulk kahaneb. Hõives
osalemine jääb suhteliselt kõrgeks.
Nagu varasemalt mainitud, võib baasprognoos antud juhul osutuda liigselt pessimistlikuks - tehnoloogia
areng võib sisaldada nn. musti luiki, mis võiksid anda majanduse arengule kiire hoo ning seetõttu võib nn.
baasareng olla märksa kiirem. Kuna aga töö autor ei saa tugineda spekulatsioonidele tehnoloogia arengu
osas, eeldatakse siin, et tehnoloogia osa majanduses jääb samaks. Baasstsenaarium on oma olemuselt
sarnane järgneva – Põhjala Siiditee – stsenaariumiga ning peamine erinevus seisneb investeeringute
suuruses (RB-d ei ehitata ning maismaataristu investeeringud sisaldavad enamasti vaid hooldustöid). Lisaks
on baasstsenaariumis väiksemad saabuvate ja majutatud turistide arv ning hõivatute arv. Viimane mõjutab
koos majanduse üldise arenguga ka keskmise palga arengut, mistõttu on keskmine palk baasstsenaariumis
järgmise stsenaariumiga võrreldes madalam. Kuna RB-d ei ehitata, ei teki ka kiiret kaubavoogude kasvu ning
kui siia lisada ka heitlikud suhted idanaabriga, on kaubavahetuse areng endiselt tagasihoidlik.
Rahvaarv on kõigis stsenaariumides sama ning see kahaneb aastal 2035 1,22 miljoni inimeseni. Samuti
väheneb hõivatute arv – ühelt poolt kahaneb inimtööjõu vajadus (tootmine muutub kapitalimahukamaks
ning eeldab vähem füüsilise töö vajadust, automatiseerimine) ning teisalt on töötajaidki üha vähem. Kõige
kiiremini kahaneb hõivatute arv baasstsenaariumis. Samas olgu öeldud, et ehkki järgmised stsenaariumid
näevad ette töökohtade arvu juurdeteket, ei saa seda kogumahus üle kanda hõive kasvu –
taristuinvesteeringud toovad kaasa osade töökohtade asendamise, mistõttu võib hõive teistes sektorites
mõnevõrra vähem kasvada. Teisiti öeldes: olgugi, et sisend-väljund tabel viitab sellele, et taristuinvesteering
loob juurde ka töökohti, ei tähenda see, et hõivatute arv selle võrra kasvab – hõive struktuur on lihtsalt
teine. Kui investeeringut ei tehta, areneb majandus siiski edasi ning hõive struktuur on sellele vastav. Kui
aga muutub ligipääsetavus ning seeläbi kasvab majandusaktiivsus konkreetsetes sektorites, mistõttu kasvab
hõive neis sektorites, siis ei kasva hõivatute arv teistes (või on kasv negatiivne).

4.2. Põhjala Siiditee
Selle stsenaariumi peamised eeldused on:
•

majanduskasv on kiirem kui baasstsenaariumis, väliskaubanduse aktiivsus kasvab;

•

suureneb kaubavedu, kuid transiidi kasv jääb tagasihoidlikuks26;

•

RB investeeringud mõjutavad kogu majanduse arengut ja seda eelkõige läbi maksutulude ja
kulutuste;

•

Via Baltica investeeringut ei tehta, maanteede puhul on investeeringud seotud hooldustöödega;

25

MKM-i andmed, mida kasutati Centari uuringus, Järve, Kaska (2017)
Selles töös on eeldus, et raudteevedudes kasvab transiidi osakaal, kuid ei käsitleta põhjust, miks transiit
üleüldse kasvab, olgu selleks siis kas meretranspordi arengute tõttu kasvanud huvi viia kaupu Euroopasse
maismaa kaudu vmt.
26
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•

turiste tuleb Eestisse rohkem ning majutatud turistide arv kasvab samuti;

•

turistid jätavad Eestisse üha rohkem raha, kuid kasv on tagasihoidlik; osa turiste Eestisse pikemalt
ei jää;

•

Eestisse tuuakse ühe rahvusvahelise kontserni vaheladu/logistikakeskus, mis teenindab RB-l
veetavaid kaupu (uuritava prognoosiperioodi keskel);

•

Maanteevedude maht kahaneb, kuna eelistatakse raudteed.

Põhjala Siiditee (edaspidi PS) on stsenaarium, mida kirjeldatakse Rahandusministeeriumi pikas prognoosis27
: Rail Baltic ehitatakse, kuid majandusolud on endiselt kehvad – majanduskasv on tagasihoidlik ning suhted
Venemaaga heitlikud, mistõttu võtab ka kaubavedude taastumine aega ning kaubavedude mahu kasv on
tagasihoidlikum kui järgmise stsenaariumi kohaselt. Kaubamahud kasvavad ennekõike põhja-lõuna suunal,
kuid sedagi kasvu pidurdab veidi ida-lääne suunalise kaubavahetuse heitlik olukord. Samas põhja-lõuna
suunalise kaubaveo kasv kompenseerib veidi ka ida-lääne suunalise kaubavahetuse mahtude kahanemist.
Transpordisektori investeeringuid vaadeldes on peamine rõhk RB-l ning Via Baltica investeeringuid
vaatlusalusel perioodil ei tehta. Maanteede korrashoiuks on siiski vahendeid ette nähtud. Lähtuvalt ETI
tööst tähendab RB ehitamine ettevõtetele pigem oma äritegevuse muutmist kui uute ärimudelite teket.
Kokkuvõtvalt, RB mõjutab vaid osasid transpordisektori ettevõtteid ning teiste puhul sõltub kogu
majandusmõju pigem majanduse ja ettevõtluse arengust. Olulisemad muutused on järgmised:
•

osa kaubavoogudest otsustakse viia Tallinna Vanasadamast Muugale;

•

oluline on, et sarnaselt HH stsenaariumile suudetakse teha koostööd Läti ja Leeduga, et põhjalõuna suunaline transpordi maht saaks kasvada;

•

riik toetab sektori arengut eelkõige raudtee ja sadamate tegevuse osas. Maanteevedude puhul on
võimalikud maanteemaksud;

•

toimub transpordiahelate ümberkonfigureerimine ehk teisiti öeldes õnnestub Eestil konkureerida
transiiditurul ning nö. tõmmata osa Soomega seotud ning meritsi veetavast transiidist raudteele;

•

põhja-lõuna suunalised raudteeveod kasvavad kiiresti, mis aga ei pruugi tähendada kogu
raudteemahu kasvu – see sõltub ida-lääne suunalisest kaubaveost;

•

autokaubaveod selle stsenaariumi korral kaotavad – põhja-lõuna suunal asendab RB autovedude
mahtu ning seda ei saa kompenseerida ida-lääne suunal (kehvad suhted Venemaaga);

•

merekaubaveod kasvavad (põhja-lõuna suunal), Hub’i ei teki, ehkki see oleks võimalik;

•

õhukaubaveod kasvavad kullervedude tõttu (internetikaubanduse kiire kasv), kuid kasv on pigem
aeglane ning Tallinna Lennujaama potentsiaal lennukauba teenindamisel realiseeritakse vaid
osaliselt;

•

põhja-lõunasuunalise transpordi tarvis luuakse logistikakeskuseid (eelkõige suurkontsernid, sh.
vahelaod).

27

http://www.fin.ee/doc.php?114403 Ehkki selle prognoosi metoodika ja ideoloogia erinevad selle töö
metoodikast ning prognoosis ei käsitleta investeeringuid projektipõhiselt. SKP suurus arvutatakse mudeli
sisendandmete põhjal ning kuna nii Rahandusministeeriumi pikk prognoos kui ka see meetod erinevad
metodoloogiliselt, ei saa tulemused olla täpselt samad. Suurusjärk seda siiski on.
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Põhjala Siiditee stsenaariumi järgi on transpordisektor pigem võimaldaja28, ent mitte majandusvedur ning
seejuures hinnatakse RB ja sellel tegutsevate ettevõtete otsene mõju majandusele kesisemaks - olulisim on
kaudne mõju. Teiste sõnadega, kui RB läbi ei ole võimalik kaasata kaubavedusid Venemaalt, ei hakka selle
stsenaariumi järgi RB tööle täisvõimsusel (ehkki põhja-lõuna-suunaline kaubavedu, mis tuleneb suuresti
transiidituru ümberkujunemisest võib kompenseerida ida-lääne-suunalise kaubaveo kahanemist). Viimane
omakorda tähendab koormust riigieelarvele ning selle mõju kahandamiseks võib juhtuda, et kehtestatakse
erinevaid tariife ja makse (käesoleval juhul ei ole seda mudelisse lisatud).
Samas, nagu ka Helesinise Hubi puhul mängib olulist rolli juba täna jõudsalt kasvav internetikaubandus, mis
omakorda suurendab kullervedude hulka. Vedude juures on oluline asjaolu, et aja kokkuhoiust tulenevad
tulud on olulised (AECOM-i uuringu andmed) kogu heaolu mõttes.

Tabel 5. Stsenaariumi Põhjala Siiditee põhinäitajad
Põhjala Siiditee

2015

2020

2025

2030

2035

SKP püs i hi nda des , mEUR

17 698.8

19 554.1

21 646.6

24 597.0

26 783.1

SKP jooks evhi nda des , mEUR

20 251.7

25 558.7

31 037.8

38 658.5

46 663.1

SKP reaa l kas v, %

1.4%

2.7%

2.0%

2.0%

2.0%

SKP defl a a tori muutus , %

1.0%

2.7%

2.6%

2.6%

2.5%

4 790.6

7 667.6

9 311.3

11 597.6

13 998.9

762.1

828.0

1 042.3

791.5

807.8

Inves teeri ngud jooks va tes hi nda des , mEUR
Trans pordi s ektori i nves teeri ngud jooks va tes
hi nda des , mEUR
Inves teeri ngud RB ehi ta mi s eks , mEUR

83.2

263.4

Sõi tjate vedu ra udteel

6.7

7.0

8.6

8.9

9.2

Sõi tjate vedu ra hvus va hel is el ra udteel
Ka uba vedu ra udteel , tuha t tonni (s h RBga s eotud
veos te ka s v)

0.1

0.1

1.1

1.2

1.3

28 006.6

32 467.6

36 846.9

42 101.8

47 742.2

0.0

0.0

1 000.0

3 300.0

4 045.0

Kes kmi ne pa l k, EUR

1 065.0

1 283.2

1 637.7

2 090.1

2 667.6

Rahva a rv, tuha t i ni mes t

1 313.3

1 297.4

1 276.0

1 250.7

1 222.9

640.9

642.9

625.0

612.6

599.0

26.8

26.5

26.1

25.8

25.5

3.3

3.6

0.38

0.38

RB-l veetav ka uba vedu, tuha t tonni

Hõive, tuha t i ni mes t
Hõi ve ma anteevedudes ja tra ns pordi s , tuhat
i ni mes t
RB-ga ots es el t s eotud ameti koha d, tuha t
i ni mes t

Allikas: Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 29 , Rail Baltic Estonia OÜ 30 , autori
arvutused31

28

Samas ei saa välistada olukorda, kus põhja-lõuna-suunalise kaubavahetuse kaudu integreeritakse kolm Balti
riiki (nt. rahvusvaheliste ettevõtete ning tööstusharude-sisese kaubavahetuse kaudu). Täiendavalt võib põhjalõuna-suunaline kaubavoog tasakaalustada ka ida-lääne-suunalise kaubavoo kahanemist.
29
RB investeeringute maht (viidatud läbi Centari uuringu)
30
RBE OÜ edastas andmed RB-ga otseselt seotud ametikohtade kohta ning andmed, mis tuginevad AECOM-i
uuringule (sõitjate vedu rahvusvahelisel raudteel sisaldab AECOMi prognoosi RB reisijate kohta, kaubavedude
prognoos sisaldab samuti AECOMi prognoosi).
31
Autor arvutas hõive, keskmise palga, investeeringute ning baasnäitajate prognoosid.
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Põhjala Siiditee stsenaarium on sarnane Rahandusministeeriumi pikale prognoosile32 ning tabelisse (ülal)
on lisatud ka RB-d puudutav andmestik. Olgu siinjuures öeldud, et mudel hindab pärast suurt
taristuinvesteeringut lisanduvate töökohtade arvuks märkimisväärse numbri (keskmiselt luuakse
prognoosiperioodil ligi viis tuhat töökohta). Samas ei tähenda see, et inimesed, kellega need töökohad
täidetakse stsenaariumi mittejõustumisel töötuks jääksid (kui eeldused majandusarengu osas on teised, on
ka tulem teistsugune). Teisiti öeldes, hõive ei kasva samavõrra kui on loodud töökohti. Selle sisend-väljund
tabelitest tuleneva puuduse lahendas autor järgmiselt. Esmalt hinnati üldist hõive määra ning eeldati, et
immigratsioonipoliitika oluliselt ei muutu ning inimeste arv Eestis jääb ligikaudu samaks kui
baasstsenaariumi korral. St. mingil määral mõjutab uus taristu ja uued võimalused tööturgu ning seetõttu
lisanduvad mõned inimesed tööturule (nt. üks võimalus on pendelränne naaberriikidest), kuid üks-üheselt
selline muutus üle ei kandu. Seega tehti eeldus, et mõnevõrra kahaneb mitteaktiivsete hulk, mis tähendab
hõivatute arvu kasvu, kuid suurem osa tingitud töökohtadest kaetakse muude töökohtade arvelt (st. need
töökohad, mis loodaks juhul, kui RB-d ei ehitata).
RB-ga otseselt seotud töökohti on erinevatel andmetel 310-440 (erinevused tulenevad allikatest: RBE ja
AECOM) ning seetõttu on lisatud 380 töötajat, kes asuvad tööle otseselt raudtee käigushoidmiseks vajalikel
ametitel. Ehitusperioodil mõjutab RB-ga otseselt seotud ametikohtade arvu RB ehitus.

4.3. Helesinine Hub
Stsenaariumi eeldustena on raportis33 märgitud järgmist.
•

majandussuhtlus tiheneb nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne suunal ning Rail Baltic valmib tähtaegselt.

•

majanduskasv on võrdlemisi kiire;

•

väliskaubandusaktiivsus on kõrge;

•

transiidi osakaal kasvab

34

ning Eestisse luuakse vähemalt ühe rahvusvahelise kontserni

ladu/logistikakeskus, mis teenindab/teenindavad kasvavaid kaubavedusid RB-l ning RB ei vaja
riiklikke toetusi;
•

Tallinnasse tekib lennukauba lao- ja logistikakeskus;

•

investeeritakse ka Via Balticasse ning ka ida-lääne suunal (nt. Narva sild);

•

meretranspordi mahud kasvavad kiiremini kui kaubavood raudteel, st. ka kaubavood maanteel
kasvavad;

•

alustatakse Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisega;

•

turiste saabub Eestisse rohkem, kasvab majutatud turistide arv.

32

Täpselt sama aga siiski ei ole – mudeli hinnatud numbrid tulid mõnevõrra erinevad, kuid suurusjärgu ning üldise
arengu mõttes on need sarnased.
33
Eesti transpordi- ja logistikasektori tulevik. Stsenaariumid aastani 2030. 2014, Eesti Tuleviku-uuringute
Instituut.
34
Transiidi kasvu võib põhjustada nt. transiidikoridori muutus, raudteetranspordi eelistamine mere- ja
maanteetranspordile (nt. seetõttu, et kaks viimast on oluliselt maksustatud). Võimalikud põhjused võivad olla
Soomega seotud kaubavoogude suundumine RB-le (st. loobutakse mereveost), Balti riikide omavahelise
integratsiooni süvenemine ning mitme rahvusvahelise kontserni soov piirkonnas tootmisega tegeleda (nn. intraindustry trade).
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Olulisel kohal on märgitud ka tariifide ühtlustamist Läti ja Leeduga. Viimane viitabki asjaolule, et
raudteeühenduse parandamine suurendab konkurentsi Läti ja Leeduga – kiire ühendus võimaldab valida
sobivaima maksukeskkonna, õigusruumi jmt.-ga riigi. Majanduse üheks kasvuveduriks on just transpordi- ja
logistikasektor.
Kui ETI töös eeldati, et Vuosaari ja Muuga vahele ehitatakse raudteepraamiühendus, mistõttu tekib
täiendav kaubavoog, siis täna on teada, et selliseid investeeringuid ei planeerita. Autor on siinjuures
arvestanud, et investeeringud tehakse selleks, et hõlbustada kaubavahetust ega seo seda otseselt
praamiinvesteeringuga. Lisaks on eeldus ka see, RB suudab katta ise oma ekspluatatsioonikulud. Samas ei
välista see stsenaarium RB võimalikku toetamist riigieelarvest või muudest allikatest. Antud juhul viimast
mudelisse ei arvestata – eeldus on, et RB ei vaja riiklikku toetamist.
HH korral majandustegevus Eesti ja lähinaabrite vahel tiheneb – kasvab Eesti toodete ja teenuste nõudlus.
Lisaks on oodata keskmise palga kasvu kiirenemist, mis omakorda kasvatab ka sisemaist nõudlust kohalike
elanike kulutuste kaudu, millele omakorda sekundeerivad täiendavate turistide kulutused (st. võrreldes
eelneva stsenaariumiga väisab Eestit rohkem väliskülalisi). Võrreldes kahe eelneva stsenaariumiga kasvab
ka hõivatute arv – uusi töökohti luuakse juurde mitte ainult tänu taristuinvesteeringutele (erinevatel
andmetel on RB-ga otseselt seotud ametikohtade arv vahemikus 310-440), vaid ka sellega kaasnevad
ametid (kauplused rahvusvahelistes terminalides, spaa- ja rekreatsiooniteenuseid pakkuvad asutused jmt.).
Kuid siinjuures tasub mainida, et need töökohad ei teki lisaks – osa neist tekib teiste töökohtade asemel.
Siin tuleb erinevus selgesti välja loodavat lisandväärtust ning seeläbi arvutatavat tootlikust vaadeldes.

Tabel 6. Stsenaarium Helesinine Hub
Helesinine Hub

2015

2020

2025

2030

2035

SKP püs i hi nda des , mEUR

17 698.8

20 109.9

22 305.6

25 758.7

28 160.4

SKP jooks evhi nda des , mEUR

20 251.7

26 164.3

31 753.2

39 918.3

48 154.8

SKP reaa l kas v, %

1.4%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

SKP defl a a tori muutus , %

1.0%

2.7%

2.6%

2.6%

2.5%

4 790.6

9 157.5

11 113.6

13 971.4

16 854.2

762.1

840.5

1 056.9

806.9

823.6

83.2

263.4

Inves teeri ngud jooks va tes hi nda des , mEUR
Trans pordi s ektori i nves teeri ngud jooks va tes
hi nda des , mEUR
Inves teeri ngud RB ehi ta mi s eks , mEUR
Sõi tjate vedu ra udteel

6.7

7.0

9.0

9.3

9.6

Sõi tja te vedu ra hvus vahel i s el raudteel
Ka uba vedu ra udteel , tuha t tonni (s h RBga s eotud
veos te ka s v)

0.1

0.1

1.1

1.2

1.3

28 006.6

32 785.9

38 114.3

43 009.9

51 690.6

RB-l veeta v ka uba vedu, tuha t tonni

0.0

0.0

1 020.0

3 432.0

4 206.8

Kes kmi ne pa l k, EUR

1 065.0

1 398.4

1 916.0

2 433.7

3 032.8

Rahva a rv, tuha t i ni mes t

1 313.3

1 297.4

1 276.0

1 250.7

1 222.9

640.9

642.9

625.6

613.2

599.6

26.0

27.0

26.5

26.8

26.1

3.3

3.6

0.38

0.38

Hõive, tuha t i ni mes t
Hõi ve ma anteevedudes ja tra ns pordi s , tuhat
i ni mes t
RB-ga ots es el t s eotud ameti koha d, tuha t
i ni mes t

Allikas: Statistikaamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rail Baltic Estonia OÜ, autori
arvutused
27

Helesinine Hub on kõige positiivsem stsenaarium – kui Eesti naabritel ja peamistel ekspordipartneritel läheb
hästi, läheb ka Eestil hästi. Lisaks peab riik oluliseks transpordi ja logistikasektori arengut, misläbi luuakse
eelduseid selle eelisarendamiseks. Samas, antud stsenaariumis ei ole arvestatud toetusi ega subsiidiumeid
(see võib tulevikus olla üks uurimisobjekte). Kuna majandusel läheb hästi ning seda toetab oluliselt ka
transpordi ja logistikasektor, kasvab keskmine palk kiiremini kui kahes eelmises stsenaariumis. See aga
viitab asjaolule, et ka tingitud mõjud on ilmselt suuremad kui eelmise stsenaariumi korral – tingitud mõjud
on ju seotud majapidamiste ja valitsuse tarbimisega.
Kaubavedude hindamiseks kasutati AECOM-i uuringu tulemusi ning majandusarengut silmas pidades on
kaubaveod mõnevõrra suuremad kui eelmise stsenaariumi korral. Siiski tuleb meenutada, et selles
stsenaariumis on olulisel kohal ka ida-lääne-suunaline kaubavedu ning merevedude mahu kasv.
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5. RAUDTEE VALMIMISEGA SEOTUD KAUDSED MÕJUD
MAJANDUSELE VAHEMIKUS 2025 – 2035
Selles peatükis tuuakse välja tulemused, millised andis sisend-väljund tabelile tuginev mudel. Ehkki see ei
olnud otseselt töö eesmärk on siinjuures ära toodud ka varasemad aastad (lisaks vaatlusalusele perioodile
vahemikus 2025-2035) - autor on seisukohal, et sellisel viisil on võimalik jälgida taustsüsteemi.
Nagu eelmises peatükis mainitud, on kõige positiivsema lõpptulemusega viimane stsenaarium Helesinine
Hub, kus majandus kasvab kiiremini nii ekspordi kui ka sisemajanduse toel. RB toob kaasa äritegevuse kasvu
ning eeldusena ka suure rahvusvahelise kontserni logistikakeskuse35 ning lisaks kasvab internetikaubanduse
kiire kasvu tõttu ka posti- ja kullerteenuste maht, mis omakorda tingib täiendavate investeeringute tegemist
vaheladude loomiseks.

Joonis 7. Stsenaariumide võrdlus. Autori arvutused
Allikas: autori arvutused
Joonisel 7 on toodud kõik kolm stsenaariumit aastateks 2015 kuni aastani 2035. Antud juhul on töö
eesmärgist lähtuvalt oluline vaadelda kolme parempoolset tulpade kogumit ehk ajavahemikku 2025-2035
(käesolevas töös eeldatakse, et RB valmib aastaks 2025 ja kauba- ja reisijatevedu algab samal aastal).
Sisemajanduse kogutoodang kasvab igal juhul, kuid iga protsendipunkt omandab sootuks teistsuguse
tähenduse, kui arvutada kogu kasv aastate lõikes – mida väiksem/aeglasem on majanduskasv, seda väiksem
on majanduse maht kümne aasta pärast (kumulatiivne majanduskasv). PSi stsenaariumi puhul kasvatab RB
oluliselt kogutoodangu ja loodava lisandväärtuse mahtu eelkõige läbi investeeringute, aga ka loodud
töökohtade (projekteerijad, arhitektid, ehitajad jt.) kaudu. Samas ei kasva PSi korral majandus peale RB
valmimist ootuspäraselt kiiresti – suhtlus ühe olulise kaubanduspartneriga on poliitilistel põhjustel
keeruline ning teiste partnerite majandused ja seetõttu Eesti ekspordinõudlus kasvab kesiselt ning
konkurents transiidisektoris on tihe (Eestil ei õnnestu loodetud mahus ära tõmmata Soome kaudu veetavat

35

Siin võib riskina mainida võimalust, et see logistikakeskus rajatakse hoopis Lätti või Leetu, kus riiklik tegevus
ettevõtluse maale toomisel on veidi enam suunatud ja süstemaatilisem.
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transiiti ja/või meritsi veetavat transiiti). Sisemajandust turgutab nagu öeldud RB ehitamine, kuid selle
investeeringu mõju taandub viie aasta jooksul ning hiljem on olulisel kohal välisinvesteeringute sissevool
(vahelaod, logistikakeskus).

Joonis 8. Hõive ja tingitud töökohad. Autori arvutused
Allikas: autori arvutused
Lisaks eelnevale on HH ka töökohtade loomise mõttes positiivseim stsenaarium – lisaks otse RB
käimashoidmiseks loodavatele ametikohtadele luuakse peaaegu kaheksa tuhat muud töökohta – sellise
tulemuseni jõuti, arvutades täiendava lisandväärtuse (saadud läbi töötajatele makstavate hüvitiste) järgi
töökohtade arvu. Samas tuleb meeles pidada, et nagu ka varasemalt rõhutatud ei pruugi selline töökohtade
arv otseselt üle kanduda koguhõivesse. Autor on seisukohal, et antud juhul kipub selline metoodika (sisendväljund tabel) ülehindama mõju tööturule – töökohti tuleb küll juurde, kuid tihti teiste töökohtade arvelt
(ressursid on piiratud). Ehk teisiti öeldes - mõju töökohtadele on tegelikkuses oluliselt tagasihoidlikum.
Samas on olulise eeldusena käesolevas töös märgitud, et loodavad töökohad (nii otse, kui ka tingitud) on
enamasti paremini tasustatud – tegu on keskmiselt 30% kõrgema töötasuga ametitega. Seega saab uute
töökohtade loomist vaadelda ennekõike läbi kasvanud sissetulekute. Ehk teisisõnu - kui HH stsenaariumi
korral vajatakse logistika transpordisektorisse ning tingitult ka teistesse sektoritesse kokku ligikaudu
kaheksa tuhat inimest, siis HH stsenaariumi mittekehtimisel ei oleks nimetatud inimesed siiski töötud – nad
töötaksid mujal, kuid madalama tasuga.
Töökohaloomet mõjutab ühelt poolt kasvav nõudlus nii teenuste kui kaupade järele, kus üheks oluliseks
teguriks on turismisektori kiirenev areng ning teiselt poolt kasvanud transiit (aga ka ekspordimahu kasv).
Kui täna külastavad välisturistid peaasjalikult Tallinna ja Harjumaad ning osa jõuab ka Pärnusse ja
Pärnumaale ning Saaremaale, siis võimaluste avanemisel ning sobivate tutvustuskampaaniate läbi võidavad
turistide arvu kasvust eelkõige meelelahutuse, isikuteeninduse ja rekreatsiooniga tegelevad ettevõtted just
Tallinna ja Pärnu rahvusvaheliste terminalide läheduses. Lisaks avaneb neil turistidel, kes muidu väisavad
vaid pealinna, võimalus hõlpsasti ja turvaliselt liikuda Pärnusse ja/või Riiga.
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Lisaks töökohtade loomisele teenindussektoris tasub ära märkida, et nii logistikasektori arengu kui
kaubavedude turul konkureerimise oluliseks eelduseks on ka koostöö riigiga – ETI töös on transiidivoo tekke
peamiseks põhjuseks märgitud kaubavedude geograafilise trajektoori muutust, mis tuleneb
riikidevahelistest suhetest ja kokkulepetest. Ehk teiste sõnadega - transiidi ja kaubavedude kasvu eeldus on
riigipoolne initsiatiiv. Viimane tingib ka täiendavate investeeringute mahu – rahvusvaheliste ettevõtete huvi
tööstusharusisese kaubavahetuse suurendamiseks Balti riikides kasvab, mis omakorda suurendab
investeeringute mahtu konkreetses tööstusharus.

Joonis 9. Põhjala Siiditee majandusmõjud
Allikas: Autori arvutused
PSi stsenaariumi korral valmib 2035. aastaks rahvusvahelise kontserni logistikakeskus, mis omakorda
mõjutab nii investeeringuid, töökohti kui ka kodumajapidamiste tarbimist. Kui eelnevalt märgiti, et
erinevates uurimustes on leitud, et keskmiselt moodustavad laiemad majandusmõjud kuni 40%, siis antud
juhul kehtib eeltoodu juhul, kui laiemate mõjude alla paigutuvad vaid kaudsed mõjud (nagu ka viidatud
uurimuses), st. mõjud, mis taristuinvesteering kutsub esile teistes sektorites. Kui aga siia lisada veel ka
tingitud mõjud ehk mõjud, mis tulenevad majapidamiste tarbimiskulustest, siis moodustub nn. laiemate
kulude osakaal kogukuludest ligikaudu poole kogumõjudest.
Helenisine Hubi (HH) stsenaariumis kasvavad majandusmõjud juba 2025. aastal, mil ehitus valmib, mõju on
suurem kui PSi puhul ning iga järgnev viisaastak kasvatab vahet veelgi.
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Joonis 10. Helesinise Hubi majandusmõjud
Allikas: autori arvutused
Joonisel 10 on toodud HH stsenaariumi majandusmõjud (otsesed ja kaudsed, aga ka tingitud mõjud). Ehkki
otsesed mõjud kasvavad samuti kiiresti ja on proportsionaalselt sama suured kui tingitud ja kaudsed mõjud
kokku, on siiski oluline märkida, et kui investeeritakse taristuobjekti, on kaudsed ja tingitud mõjud tihti
olulise tähtsusega, sest nagu korduvalt ka mainitud, on taristu ennekõike võimaldaja, mis annab
majandusarengule täiendavalt veidi kiirema käigu, pakkudes erinevaid võimalusi tööstusele, luues uusi
valdkondi jmt. Ka on eelmainitud uuringutes leitud, et avaliku sektori taristuinvesteeringud toovad kaasa
täiendavaid investeeringuid erasektoris (nii sisemajanduses kui ka otseseid välisinvesteeringuid). Viimast ei
ole aga sisend-väljund raamistikus võimalik hinnata. Lisaks tuleb mainida, et antud raamistik ei võimalda
arvesse võtta negatiivset (võimalikku) mõju, mis võib tuleneda nt. regionaalsest aspektist, mil Balti riigid
võistlevad rahvusvaheliste kontsernide investeeringute pärast ning mille tulemusena võib osa loodud
töökohti omada Eesti majanduse jaoks vaid kaudseid ja tingitud mõjusid: nt. juhul, kui nimetatud kontsern
paikneb Riia lähistel ning palkab töötajaid Tallinnas ja Pärnust. Töötajad aga ümber ei asu, vaid nn.
pendeldavad (nn. commuting), sooritades nii suure osa oma tarbimisest Eestis, tootes lisandväärtust aga
Lätis.
Alljärgnev joonis võtab kokku RB laiema majandusmõju (v.a. otsesed majandusmõjud) kahe erineva
stsenaariumi korral – 2035 aastal ulatub majandusmõju HH stsenaariumi korral ligikaudu kuue miljardi
euroni, jäädes PS stsenaariumi korral pea poole väiksemaks (vt. ka lisa 4). Nagu varasemalt mainitud, on
stsenaariumid otseselt seotud sellega, millised on eeldused – HH stsenaarium näeb ette oluliselt soodsamat
majanduskeskkonda ning täiendavaid investeeringuid Eesti majandusse, mis omakorda võimendab RB
kaudset majandusmõju. Ehk nagu mitmed uuringud on näidanud – erasektori investeeringud järgnevad
avaliku sektori taristuinvesteeringutele.
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Joonis 11. Laiem majandusmõju, miljonit eurot
Allikas: autori arvutused
SKP mõttes on aga mõju märkimisväärne, st. majandusarengu kiirenemisel ja investeeringute riiki
voolamisel taristu laiem majanduslik mõju võimendub (PSi SKP on baasiga võrreldes 107%). HH stsenaarium
on aga täiendavalt veel keskmiselt 5% võrra kõrgem (võrreldes baasstsenaariumi SKP-ga moodustab HH SKP
112%).

Joonis 12. RB investeeringu kogumõju SKP-le, miljonit eurot
Allikas: autori arvutused
Seega on oluline mainida, et ehkki mudeli hinnangud on positiivsed ning taristuinvesteeringu mõju kogu
majandusele soodustav ka juhul, kui majandusareng on suhteliselt tagasihoidlik (sama mudelit hinnati ka
madalamate sisendnäitajatega – vt. lisaks lisa 8), tasub majandusmõjude hindamisel kasutada ka teisi (sh.
ka selles töös kirjeldatud) meetodeid. Töö autor peab oluliseks arvestada ka regionaalset tasandit – Eesti
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on liiga väike, et sellise suure investeeringu mõju ainult siin avalduks. Lisaks võimaldab regionaalne käsitlus
täpsemalt määratleda ka riikidevahelisi konkurentsist tingitud mõjusid (nii positiivseid kui ka negatiivseid).
Ehk teisisõnu - täpsema majandusmõjude hinnangu saamiseks võib kasutada teisi meetodeid, teistsuguseid
eeldusi ja/või laiendada seda mudelit regionaalseks.
Varasemalt mainitud üldist heaolu mõjutavad tulud, mis tekivad raudtee kasutuselevõtuga (reisijate- ja
kaubavedude ajakulu vähenemine, liiklusõnnetuste arvu kahanemine, keskkonnamõju)36 ning mida selles
mudelis ei arvestata, on toodud täiendava informatsioonina lisas 2.

36

Need hinnangud pärinevad AECOM-i uuringust ning on eeldatud olema mõlema stsenaariumi puhul
samasugused ehk positiivne mõju on suurem mõlema stsenaariumi korral.
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6. KOKKUVÕTE
Käesoleva töö peamine eesmärk oli hinnata kaudseid majandusmõjusid suure taristuinvesteeringu - Rail
Baltic’u ehitus - korral. Kuna tegemist on väga mahuka projektiga, on keeruline hinnata vaid RB ehitusest
tulenevaid mõjusid – Eesti on väga väike ja väga avatud majandus, mille korral erinevate komponentide
osatähtsus tulevikumajanduse määratlemisel võib olla oluline. Lisandub ka prognoosiperioodist tulenev
täiendav määramatus – mida kaugemale ette vaadata, seda suuremaks muutub vea määr.
Uurimisalusel teemal koostati kolm stsenaariumit: baasstsenaarium ning kaks täiendavat stsenaariumit.
Täiendavad stsenaariumid erinevad majandusarengu mõttes – Põhjala Siiditee stsenaariumis on suhted
idanaabriga kesised, peamiste kaubanduspartnerite areng ei ole väga kiire ning kaubavedude
rahvusvahelises konkurentsis ei suuda Eesti kuigi edukas olla (st RB-d ei rakendata maksimaalselt).
Helesinise Hubi korral on aga suhted Venemaaga paranenud, Eesti suudab rahvusvaheliste kaubavedude
turul meelitada RB-le märkimisväärseid kaubavoogusid, ekspordimahud kasvavad ning lisaks ettevõtete
investeeringutele

tootmisvõimsuste

parandamiseks

kasvavad

ka

otsesed

välisinvesteeringud

(rahvusvaheliste kontsernide logistikakeskused, vahelaod jmt).
Laiemate majandusmõjude suuruse leidmiseks kasutati sisend-väljund raamistikku ning eelnevalt
prognoositi viie valdkonna olulisemad näitajad (sellest kirjutati pikemalt peatükis 3). Töös leiti, et RB
kaudsed majandusmõjud moodustavad kogumõjudest ligikaudu 30% ning tingitud mõjud veel omakorda
20% — laiem majanduslik mõju moodustas 2035. aastal vaid peaaegu kuus miljardit eurot Helesinise Hubi
stsenaariumi korral (Põhjala Siiditee stsenaariumi korral on see mõju oluliselt väiksem). Teisisõnu käesolevas töös hinnatud mudeli tulemuste kohaselt lisandub otsestele mõjudele peaaegu pool kaudsete
ja tingitud majandusmõjude näol. Ehkki erinevates uuringutes on leitud, et laiemad (ennekõike kaudsed)
majandusmõjud moodustavad kuni 40% kogumõjudest (keskmiselt 10-20% kogumõjudest), on selline
tulemus siiski ootuspärane – taristuinvesteeringu mõju võimendub just väikeste riikide puhul.
Oma piirangute tõttu võib sisend-väljund raamistik majandusmõjusid üle hinnata, kuna ei arvesta
ebatäielikku konkurentsi, hindade elastsust, kasumlikkust ega ressursside nappust jmt. (meetodi puudusi
on täpsemalt kirjeldatud 2. peatükis). Seetõttu võib juhtuda, et käesolevas töös leitud majandusmõjud on
tegelikkuses mõnevõrra tagasihoidlikumad. Näiteks on mudeli hindamistulemuste kohaselt RB kaasmõjul
loodavate töökohtade arv Helesinise Hubi stsenaariumi korral üle kaheksa tuhande, mis aga tööealist
elanikkonda silmas pidades ei saa olla täiendavad töökohad – need töökohad muude töökohtade arvelt.
Ehk teisiti öeldes – suur osa asjaomastest inimestest ei ole baasstsenaariumis töötud või mitteaktiivsed,
olles vaid hõivatud teisel tööl. Seetõttu võivad tingitud mõjud olla tegelikult madalamad. Samas on
käesolevas töös eeldatud, et RB valmimisega seotud ja teistes sektorites tekkivad töökohad on ligi 30%
kõrgema töötasuga – see aga tähendab kõrgemat kasutatavat tulu majapidamistele ning ilmselt osa
kõrgemast tasust kulub ka tarbimisele.
Samuti võib juhtuda, et antud hinnangud on hoopis liiga madalad – nimelt eeldab mudel, et majanduse
struktuur ei muutu ning on 2035. aastal samasugune nagu aastal 2010. Kuid taristuinvesteering võib tingida
sootuks uute, lisandväärtuslikemate tegevusalade (sh uute ärimudelite) tekke, mistõttu kogu majanduse
lisandväärtus kasvab rohkem kui mudel ette näeb. Nii võivad hinnatud mõjud olla ka liigselt tagasihoidlikud
– majanduse struktuurimuutusest tingitud täiendav lisandväärtuse kasv jääb vaatluse alt välja.
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et soodsate arengute korral (st. üleilmse kriisi puudumisel ja majanduse
arenemisel) on RB kaudne ja tingitud majandusmõju positiivne – luuakse töökohti, investeeringud ja
tarbimine kasvavad. Edasisel uurimisel võiks keskenduda regionaalse tasandi lisamisele (nt. arvestades kõiki
naabreid, sh. ka Soomet), koostada täiendavalt üldise tasakaalu mudel või lihtsama simultaansete
võrranditega mudel majandusseoste hindamiseks ning analüüsida taristuinvesteeringut mitme meetodiga.
Ka uue sisend-väljund tabeli kasutamine annab olulist lisainformatsiooni.
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7. LISAD
LISA 1
SISEND-VÄLJUND RAAMISTIKULE TUGINEVAD PLANEERIMISE MUDELID
Tabel 1. Sisend-väljund tabelitele tuginevad hindamismudelid
MUDEL

MUDELI EELISED

MUDELI PUUDUSED

RIMS
II
(REGIONAL
INPUTOUTPUT
MODELLING
SYSTEM)

Läbipaistvus. RIMS on peamiselt
kogum multiplikaatoreid, mis on
sätestatud
kasutaja/mudeldaja
poolt ning mis seeläbi pakub
metoodilist läbipaistvust.
Kulu. Suhteliselt odav mudel
(ligikaudu 300 dollarit regiooni
kohta)

Kasutatavus. Ei ole kasutajasõbralik.
Mõjude täpsustamine. RIMS näitab vaid kogumõju
ning sektorite/tegevusalade lõikes ei ole võimalik
mõjusid vaadelda.
Adaptiivsus. Multiplikaatorid toodetakse BEA-s
(Bureau of Economic Analysis, USA) ning kasutaja ei
saa valida tegevusalade tootmisfunktsioone või
kaubavooge. Lisaks on keeruline lisada regiooni
uusi tegevusalasid.
Staatilisus. Multiplikaatorid võtavad arvesse
tegevusaladevahelisi seoseid konkreetsel ajahetkel,
kuid arvesse ei võeta hinnaelastsuseid, muutusi
tarbija ja/või tööstuse käitumises jmt.
Fiskaalmõju. Ei arvesta maksumuudatusi.
Regioonide arv. RIMS on ühe regiooni mudel. Mitut
regiooni ei saa vaadelda.
Aeg. Kogu majandusmõju on määratletud, kuid ei
ole kirjeldatud, millal kogu mõju võib aset leida
(milline on ajaintervall).

IMPLAN
(IMPACT
ANALYSIS
FOR
PLANNING)

Lihtsus.
IMPLAN
on
modelleerimissüsteem,
mitte
multiplikaatorite kogum.
Adaptiivsus. Kasutaja saab muuta
tootmisfunktsioone
ja
kaubavoogude eeldusi ning lisada
uusi tegevusalasid analüüsimiseks.
Mitme regiooni analüüs. Kasutaja
saab analüüsida ühe regiooni
tegevuse mõju teisele regioonile.
Fiskaalmõju. Sisaldab maksude
mõjufunktsiooni
(osad
neist
hinnatakse ja lisatakse mudelisse
väljastpoolt)
Väikesed piirkonnad. Mudeliga
saab analüüsida piirkondi, mis on
väga väikesed (USA mõistes sama
postiindeksiga piirkonnad).
Mõjude täpsustamine. IMPLAN
näitab
mõjusid
tegevusalade
lõikes, sh. otseseid, kaudseid ja
indutseeritud kulusid.

Läbipaistvus.
Kuna
IMPLAN
on
modelleerimissüsteem, mis ei eelda, et kasutaja
lisab
ise
multiplikaatorid,
on
kogu
hindamiseprotsess mõnevõrra vähem läbipaistev.
Staatilisus. Nagu ka RIMS II vaatleb IMPLAN
tegevusalade vahelisi seoseid kindlal ajahetkel ning
ei arvest hindade elastsusi ega muutusi tarbija
ja/või tööstuse käitumises.
Kulu. Kallim kui RIMS II (ligikaudu 350 dollarit
maakonna kohta, 640 dollarit (osa)riigi kohta), kuid
odavam kui REMI.
Aeg. Nagu ka RIMS II-s on siin esitletud kogu
majandusmõju, kuid millal see aset leiab jääb
mudelis lahtiseks.
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REMI
(REGIONAL
IMPACT
MODEL,
INC)

Dünaamilisus. Dünaamiline üldise
tasakaalu mudel võimalusega
tulevikku prognoosida.
Komplekssus. Kombineerib sisendväljund
tabelite
funktsioone
täiendavate võrranditega, mis
kirjeldavad seoseid erinevate
majandusnäitajate vahel (nt. hõive,
hinnad, sissetulek).
Aeg.
REMI
hindab
majandusmõjusid iga aasta kohta
kogu analüüsitava perioodi jooksul.

Kulu. Kallis (17 000 dollarit geograafilise mudeli
kohta)
Komplekssus. Kuna REMI mudelit saab lahti
harutada kuni sisend-väljund tabeli mudelini (nagu
IMPLAN ja RIMS II), on mudeli suur keerulisus
üleliigne
paljude
analüüside
puhul
(mitteakadeemiliste
ja
mittepoliitikakujundusanalüüside puhul).
Läbipaistvus. Mudeli keerukus ei võimalda piisavat
läbipaistvust. Modelleerimise protsessi on
keeruline kirjeldada.

Allikas: AKRF, Inc37
Kui RIMS-II ja IMPLAN mudelid sobivad suuresti projektispetsiifilisteks analüüsideks, siis REMI on sobilik
pigem turu dünaamikat ja tarbijate käitumist muutvate initsiatiivide/tegevuste analüüsiks. Näiteks on REMI
mudelis lisad selleks, et analüüsida transpordisüsteemide muutuste majandusmõjusid (i.e. TransSight).
Lynch (2000) nimetab IMPLAN-i ja REMI eeliseks RIMS II ees seda, et neid kasutades saab hõlpsasti muuta
mudeli spetsifikatsiooni, lisades või eemaldades muutujaid – mudeli muutmine on lihtsalt nupule
vajutamise küsimus. RIMS II mudel on pigem arvutustabeli analüüs, kus kasutaja otsustab ise
multiplikaatorite seadmise ning iga kord kui multiplikaator/kordaja on lisatud muutub kogu tabel. Lisaks
mainib Lynch (2000), et IMPLAN on enam kasutajasõbralik tarkvara pakett – andmete lisamine on lihtsam
ning lisaks lahutab IMPLAN mõjud otsesteks, kaudseteks ja tingitud mõjudeks. RIMS II puhul aga puudub
vajadus erinevaid deflaatoreid kasutada – vaadeldes ühte konkreetset aastat on kogu andmestik ka sama
aasta hindades ehk kuludele tuleb lihtsalt lisada kordajad ning kogu töö ongi tehtud. IMPLAN ja REMI
eeldavad aga deflaatorite kasutamist (Lynch (2000) toob selle kohta mitu näidet (nt. lk 27)), mis tähendab,
et enne kuluandmete sisestamist tuleb need muuta vastava aasta hindadesse. Kuna ka tulemused on
erinevate aastate hindades (selles töös vastavalt 1992 ja 1995 aasta hindades), siis tuleb ka neid vastavalt
korrigeerida.
REMI mudel on oma olemuselt ühendus sisend-väljund tabelist ning majandusteooriale ja suuresti
neoklassikalise majandusteooria seostele tuginevast ökonomeetrilisest mudelist ning ehkki see võimaldab
erinevamate muutujate analüüsi, on tegemist väga mahuka mudeliga. Viimati mainitu tähendab, et nõutav
andmetehulk on suur – mudeli koostamiseks on tarvis suurel hulgal andmeid (vt. ka Rickman & Schwer
(1993), Lynch (2000), Brucker (1990)). Käesoleva töö ulatus nimetatud mudelit kasutada võimalik ei ole –
mudel on koostatud reeglina suurte majanduste tarvis ning väga väikese ja väga avatud majanduse
analüüsimisel ei pruugi selle mudeli kasutamine olla õigustatud (kuluefektiivsus). Sama mudelit, mida
kasutatakse USA-s erinevate osariikide omavaheliste majandussuhete ja –mõjude hindamiseks ei saa Eesti
kontekstis nagunii kasutada – mudelid on enamasti tehtud suurte majanduste jaoks ning seetõttu ei kehti
samad majandusteoreetilised reeglid alati nii väikeste riikide majanduste kohta.
IMPLAN mudel on seevastu vaid sisend-väljund tabelite põhine ning ei tugine küsitlusandmetel.
Lisandväärtuse andmeid saadakse Majandusanalüüsi Büroost (Bureau of Economic Analysis) maakondade
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http://www.ilw.com/seminars/JohnNeillCitation.pdf
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kohta. Mudel genereerib kahte sorti kordajaid: esimest tüüpi kordajad ja kolmandat tüüpi kordajad. III tüüpi
kordajad sisaldavad lisaks I tüüpi kordaja otsestele ja kaudsetele mõjudele ka tingitud/indutseeritud
mõjusid (tarbimisfunktsioon on mittelineaarne ehk tarbimise piirkalduvus (marginal propensity to
consume) ei ole konstantne).
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LISA 2
TRANSPORDISEKTOR TÄNA JA TULEVIKUS
Veondus- ja laondustegevusala lisandväärtus on viimase kümne aasta jooksul moodustanud kogu
lisandväärtusest ligi 10% (jooksevhindades; 2015. aastal moodustas selle tegevusala lisandväärtus kogu
lisandväärtusest 7,8%, mahus ehk püsihindades arvestatuna annab veondus ja laondus 6,3% kogu SKP-st).
Tegevusalal oli 2015. aastal hõivatud 46,7 tuhat inimest, kellest 26 tuhat inimest olid hõivatud
maismaaveonduse ja torutranspordi tegevusalal. Kui kogu veonduse ja laonduse tegevusalal hõivatud
moodustasid 2015. aastal 7,3%38 koguhõivest, siis maismaaveondusel ja torutranspordil oli selles 4,1%-ne
osakaal, mis omakorda viitab sellele, et veonduse ja laonduse tegevusala näol on tegemist üpris suure osaga
Eesti majandusest. RB ehitamisega kasvab ajutiselt SKP maht nii ehitustegevuse kui investeeringute arvelt
ja seda ennekõike teistel tegevusaladel (nt. ehitus, äriteenused, teadus- ja arendustegevus). Kui
taristuinvesteering suurendab SKP-d otseselt, siis selle valmimisel järgneb nö. järellainetus ehk see, mida
uurib käesolev töö (madalamatest transpordikuludest tingitud muutused majanduses, liiklustiheduse
vähenemisest tingitud tulu, juurdepääsetavuse paranemine ja turvalisus). Kui Xu (2012) uurimus kätkeb
endas suurt majandust nagu Norra majandus, siis Eesti majanduse puhul ei pruugi mõju SKP-le olla sedavõrd
ühene – suur osa investeeringuks vajalikku (sh. tööjõud) tuuakse sisse ning otsene mõju SKP-le on
tagasihoidlik.
Alljärgnevalt on ära toodud mõned joonised ja andmed sektori kohta.

Joonis 2.1. Veondusettevõtete veosekäive ja kasv aastatel 2001-2015
Allikas: Statistikaamet
Eesti veondusettevõtete veosekäive 2015. aastal oli 11,5 miljardit tonn-kilomeetrit, millest ligikaudu 70%
moodustab veosekäive maanteedel ning 27% raudteedel. Joonisel 2 on selgesti näha keerulised ajad
majandusmõõna aastatel 2008-2009 ning hilisem maanteetranspordi käibe taastumine. Taastunud ei ole
aga raudtee- ja meretransport. Mere- ja raudteetransporti on suuresti mõjutanud ühelt poolt poliitiliste
suhete arengud kahe naabri vahel, teiselt poolt aga ka Ust-Luga sadama laiendamised ja arengud39, mida
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Suurimad tegevusalad on töötlev tööstus (18,8% koguhõivest), hulgi- ja jaekaubandus (13,1%) ja ehitus (9,6%).
http://www.ust-luga.ru/
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kinnitab raudtee veondusettevõtete rahvusvahelise veoskäibe kahanemine viimase kolme aastaga pea
poole võrra.
Suurem osa kaubavedudest sooritatakse mööda maanteid40 – veosekäive 2015. aastal oli üle 6 miljarditonnkilomeetri, millest pea 5 miljardit tonn-kilomeetrit moodustab rahvusvaheline veosekäive (vt. ka ülalolev
joonis). Eestis on avalikke maanteid Statistikaameti (ja Maanteeameti) andmetel üle 16,5 tuhande
kilomeetri. Suurima panuse maanteevedude veosekäibesse 2015. aastal andsid järgmised tegevusalad:
põllumajandus, jahindus ja metsandus (8%), metallimaagid jm. kaevandus (7%), toiduained, joogid ja
tubakas (11%), puit- ja korktooted ning paber (20%), kemikaalid ja keemiatooted (7%), mittemetallilised
mineraaltooted (5%), metall ja metallitooted (6%) ning koos transporditavad eri liiki kaubad (18%).
Rahvusvaheliste vedude veosekäive on seejuures viimase viie aastaga kasvanud (2010-2015) veidi üle 12%
ning siingi on suurimateks panustajateks põllumajandus-, jahindus-, metsandus- ja kalandustooted (5%),
toiduaine-, joogi- ja tubakatooted (9%), puit- ja korktooted ning pabertooted (24%), kemikaal- ja
keemiatooted (8%), metall ja metallitooted (7%). Läbi Eesti veetakse enim Itaalia, Venemaa ja Saksamaa
kaupu (2015. aastal olid osakaalud kogu rahvusvahelises veosekäibes vastavalt 10%, 22% ja 17%).
Samal ajal on teada, et sõidukite arv Eestis jätkuvalt kasvab, mis omakorda seab nõudmised nii
maanteetaristule kui ka otsustajale võimalike alternatiivide otsimisel. Alljärgneval joonisel on toodud
maanteedel kulgevate sõidukite arv aasta lõpu seisuga.

Joonis 2.2. Sõidukite arv aastatel 1980-2015, tuhat sõidukit
Allikas: Eesti Statistikaamet
Nagu eelneval joonisel toodud, on Eestis jätkuv autostumise trend – ühelt poolt viitab see alternatiivsete
võimaluste nappusele, teiselt poolt on autode arvu kasv riigi elatustaseme tõustes aga loomulik nähe.
Sarnastele tulemustele jõudis ka Metsvahi (2007).
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Siinjuures räägitakse maanteedest eelkõige seetõttu, et RB peaks eelduste kohaselt osaliselt kaubavoogusid
saama just maanteetranspordi arvelt. Vt. ka AECOM-i uuring.
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Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TJA) andmetel oli Eesti raudteede kogupikkus 2014. aastal 2146 km,
millest avalikuks on kuulutatud 1510 km41 (Eesti Statistikaameti andmetel oli avaliku raudtee pikkuseks
2015. aastal 1510 km ja mitteavaliku raudtee pikkuseks 636 km). Avalikku raudteed majandavad AS Eesti
Raudtee (1287 km) ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS (223 km). Kaubaveoga tegelevaid raudtee-ettevõtted
Eestis on kolm: E.R.S. AS, EVR Cargo AS ja Edelaraudtee AS (ibid). Reisijateveoga tegeleb samuti kolm
ettevõtet: Edelaraudtee AS, GoRail AS ja Eesti Liinirongid AS (endine Elektriraudtee AS).
Veosekäive raudteel on alates 2007. aastast pidevalt kahanenud. Suure osa veosekäibest annavad
rahvusvaheline vedu ja transiit ning viimane on suuresti mõjutatud suhete kujunemisest idanaabriga.
Alljärgnevad joonised kirjeldavad selgelt transiidi- ja rahvusvaheliste vedude veosekäibe muutust seoses
suhetega Venemaaga – alates 2007. aasta rahutustest Eestis (seoses teatud monumendi liigutamisega) on
transiit Venemaalt oluliselt kahanenud.

Joonis 2.3. Eestis laaditud rahvusvaheline ja transiidi veosekäive raudteel aastatel
2001-2015
Allikas: Statistikaamet
Nagu mainitud on kaubaveod rahvusvahelisel raudteel suuremal või vähemal määral mõjutatud poliitilisest
olukorrast ja suhetest meie naabritega. Kui vaadelda erinevat kauba veosekäivet 42 on maht oluliselt
vähenenud: ajavahemikus 2001 kuni 2015 on veosekäive kahanenud üle poole ehk ca. 63%, moodustades
2015. aastal 365,1 miljonit tonn-kilomeetrit (ei sisalda transiiti). Raudteetransiidi kaubaveo käive tonnkilomeetrites on kahanenud 7,4 miljardilt tonn-kilomeetrilt 2,2-le ja suurimaks languse põhjustajaks on just
suhted meie lähinaabritega – Venemaa transiidi kaubaveo käive on kahanenud 6,7 miljardilt tonnkilomeetrilt 2001. aastal 1,9-le 2015. aastal. Venemaa transiit moodustab enamiku kogu transiidi
veosekäibest (vt. ka joonist 4). Ukraina kaubavedusid on märkimisväärselt mõjutanud riigi poliitiline olukord
ning sõda osades Ukraina regioonides. Ukraina transiidi kaubavedu on kahanenud 25,5 miljonilt tonn-
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http://www.tja.ee/public/documents/Raudtee/Riikliku_ohutusasutuse_aruanded/NSA_report_2014_Estonia_E
E.pdf
42
Antud hetkel ei ole mõtet vaadelda veoste mahtusid tonnides – Statistikaameti teavitusel võib siin veosed olla
kirjas mitmekordselt, sest riigisisestel vedudel võib ühte ja sedasama kaubakogust sihtpunkti vedada mitu
raudtee-ettevõtet juhul, kui üks vedaja veab kaupa avalikul ja teine mitteavalikul raudteel. Seetõttu on veetud
kauba mahu iseloomustamiseks soovitatav kasutada veosekäibe näitajat, mis väljendab kaubaveol tehtud tööde
mahtu tonn-kilomeetrites.
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kilomeetrilt 2001. aastal 4,3 miljonile tonn-kilomeetrile 2015. aastal. Leedust pärit transiiti on mõjutanud
sealse nafta rafineerimistehase rekonstrueerimine ja hilisem müük Poola ettevõttele (transiidi veosekäibe
kahanemine samal perioodil on 76,3 miljonilt tonn kilomeetrilt 10,6-le). Suurim osa transiidi veosekäibest
tuleb aga endiselt Venemaalt. Raudtee kaubavedudes (tonnides) moodustavad enamiku naftatooted ja
põlevkivi.

Joonis 2.4. Veondusettevõtete sõitjate vedu
Allikas: Statistikaamet
Reisijatevedu on 2015. aastal veidi kasvanud ning sõitjate arv ulatub nüüd 213 miljoni sõitjani aastas, kellest
enamik on teinud oma reisid mööda maanteed ning vaid 6,7 miljonit sõitjat kasutasid reisimiseks raudteed.
Samas on raudtee kasutamine oluliselt kasvanud – 2010. aastal kasutas reisimiseks raudteed vaid 4,9
miljonit sõitjat. Sellist trendi mõjutavad ilmselt ka just viimasel paaril aastal aset leidnud uute rongide
kasutuselevõtt ning reisigraafikute muutused (2014. aastal kasvas raudteel sõitjate arv 41% eelmise aastaga
võrreldes ning 2015 aastal oli kasv 13%). Kui aga vaadelda sõitjate arve rahvusvahelistel vedudel, siis siin on
olulisel kohal meretransport: 2015. aastal oli sõitjaid rahvusvahelistel vedudel kokku 8,9 miljonit ning 6,43
miljonit inimest kasutas meretransporti, maanteed mööda reisis 1,8 miljonit inimest ning raudteed kasutas
rahvusvaheliseks reisiks 55 tuhat inimest.
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Joonis 2.5. Veondusettevõtete sõitjate vedu rahvusvahelistel vedudel
Allikas: Statistikaamet
Raudteed kasutatakse rahvusvaheliste sõitude tegemiseks üha vähem. Seda võib põhjustada asjaolu, et
reisid on ebamugavalt pikad ja sisaldavad ümberistumisi, kuid samas võib olukord tuleneda ka sellest, et
lennuliiklus võimaldab sihtpuntki jõuda kiiresti ja ümber istumata ning Eesti elanikkond on muutunud nõnda
palju jõukamaks, et valitakse mitte soodsaim piletihind, vaid mugavaim reisimisviis.

Joonis 2.6. Sõitjate arvu kasv raudteel
Allikas: Statistikaamet
Lisaks bussidele ja raudteele kasutatakse Eestis erinevate reiside sooritamiseks märkimisväärselt ka isiklikke
või ametiautosid. Seda tingib ühelt poolt juurdepääsetavus (raudtee ei vii kõikjale ja see ei ole ka vajalik)
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ning teiselt poolt bussiliikluse graafik. Maanteeameti andmetel on Eestis registreeritud sõidukeid 703 151
(2016. aasta lõpu seisuga)43.
Statistikaameti andmetel oli 2006. aastal 44 keskmine sõiduauto läbisõit päevas 53,8 kilomeetrit, enim
kasutasid sõiduautosid inimesed vanusegrupis 25 - 49 eluaastat ning nende autode keskmine päevane
läbisõit samal aastal oli 55,9 km. Peaasjalikult on sõidud seotud vaba aja veetmisega – töösõite on
märkimisväärselt vähem. Suurima liikluskoormusega maanteed on Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu (6 000 - 9
999 autot ööpäevas). Lisaks on mõõdetud liiklussagedus 6 000 - 9 999 autot ööpäevas ka Tartu lähiümbruse
teedel ja Pärnu lähiümbruse teedel, lõiguti Sillamäe Narva vahelisel teel ning ka Tallinn-Narva maanteel.
Veelgi suuremat liiklussagedus mõõdeti Tallinna lähiümbruse teedel ja lõiguti ka Tartu, Sillamäe ja Pärnu
ümbruse teedel (rohkem kui 10 tuhat autot ööpäevas)45.
Maanteeameti andmetel on üle 12 m-te sõidukite suurima liiklussagedusega maantee Tallinn-Pärnu-Ikla
(üle 10 tuhande sõiduki ööpäevas) ning Tallinn-Tartu maantee (lõiguti üle 10 tuhande sõiduki ööpäevas (nt.
Paide ümbrus), kuid enamasti 6 kuni 9,9 tuhat sõidukit ööpäevas). Ka Tallinna ja Maardu lähistel on lõik, kus
liiklustihedus üle 12 m sõidukitega seoses ületab 10 tuhande sõiduki määra ööpäevas46.
Lisaks liikluskoormusele mõjutab liiklemiseks valitud transpordiliik ka õnnetuste arvu – keskmiselt juhtub
maanteedel 1400 liiklusõnnetust aastas (vigastatuid 2015. aastal oli 1761 inimest ning hukkunuid samal
aastal 67) 47 ; raudteedel toimus 2015. aastal viis kokkupõrget ülesõidukohtadel ning 14 otsasõitu
jalakäijatele (hukkunuid kokku 9, vigastatuid 5) 48 . Ehkki veoautode ja busside arv on sõiduautodega
võrreldes väike, on nende roll oluline põhimaanteedel, kus nende osakaal on ca. 13%. Maanteeameti
kokkuvõttes 2015 aastast leitakse, et veo- ja veokautode puhul on risk suurem, sest sõiduk on suurem,
raskem ning neil on kehvemad aktiivse ja passiivse ohutuse parameetrid. Veoautode ja busside osalusel
toimunud õnnetustes hukkus 2015. aastal 18 inimest, mis moodustab 27% hukkunute koguarvust49. Lisaks
mainitakse ära, et vaatamata sellele, et inimkannatanutega liiklusõnnetuste ning neis viga saanud inimeste
arv sõiduki kohta on küll madalam kui sõiduautodel, on hukkunute arv läbisõidu kohta ligi kaks korda
suurem kui sõiduautode puhul. Ehk teisiti öeldes - kui liiklusõnnetus toimub veoauto osalusel, on see
enamasti väga raskete tagajärgedega. Ka on liiklusõnnetuste arv ühe liikluses osaleva veoauto kohta kaks
korda kõrgem kui sõiduautode puhul.
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Populaarseimad masinad on Volkswagen Passat, Nissan Qashqau, Honda CR-V, Audi A4 ja Audi 80. Vt. lisaks
https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/soidukite-statistika
44
See on hiliseim uuring autode kasutamise kohta.
45
https://www.mnt.ee/sites/default/files/contenteditors/Failid/Liiklusloendus/2015/lisa12_akol2015_pohitugi.pdf
46
https://www.mnt.ee/sites/default/files/contenteditors/Failid/Liiklusloendus/2015/lisa14_ar2015_pohitugi.pdf
47
https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/liiklusonnetuste-statistika
48
http://www.tja.ee/2015/
49
https://www.mnt.ee/sites/default/files/survey/liiklusaasta_2015_kokkuvote.pdf
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Joonis 2.7. Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel aastatel 2000-2015
Allikas: Eesti Statistikaamet
Inimese elule on hinda/väärtust panna keeruline, kuid erinevates töödes on seda siiski üritatud teha,
arvestades kas tootmata jäänud SKP-d ning tarbimata tooteid või sootuks midagi muud. Mediaankeskmine
hind seejuures on 561 tuhat eurot ühe elu kohta50. Seega on juba ainuüksi 2015. aastal kaotatud inimelude
näol tegu ligi 38 miljoni euro suuruse kahjumiga. Siia tuleb lisada ka viga saanute tervisekulud (seda on väga
keeruline mõõta ning andmed selle kohta puuduvad) ning töölt eemal viibimise kulud, st. nii saamatajäänud
palk kui ka kulud ravimitele (andmed puuduvad ka selle kohta) ning tervise tõttu töölt eemal viibimise tõttu
tootmata jäänud toodang.
Ka turism on üks sektoreid, mida RB olemasolu muuta võib. Ehkki kui vaadelda turismivaldkonna statistikat,
siis 2015. aastal külastas Eestit üle 6 miljoni turisti ning rekordiliselt palju oli siin mitu päeva viibijaid majutusettevõtetes peatus üle 3 miljoni turisti ning neist kaks kolmandikku peatusid peamiselt Harju- ja
Pärnumaal. Umbes samas suurusjärgus (ligi kaks miljonit) oli väliskülastajaid. Eesti Statistika Aastaraamatu
kohaselt kulutasid turistid 2015. aastal ligi 1,3 miljonit eurot ning EAS-i uuringu kohaselt jättis iga ööbinud
turist Eestisse keskmiselt 328 eurot. Turismisektori arengut mõjutab juurdepääsuteede olemasolu ja
mugavus sihtpunkti jõudmisel, aga ka sihtpunktis pakutavad majutus- ja meelelahutusteenused. Pärnu ja
Pärnu maakond on näiteks eelistatud spaapuhkuse sihtkohad nii Eestist kui ka Põhjamaadest pärit turistide
jaoks.
Transpordisektorit mõjutab tehnoloogia kindlasti – arvestades käesoleva töö vaatlusalust perioodi, s.o.
ajavahemikku 2025-2035, muutub vedamiseviis suure tõenäosusega märkimisväärselt vähem
tööjõumahukaks – isesõitvad autod ning ka jagamismajandus saavad osaks tavaelust. Jagamismajandus
tähendab siin kontekstis seda, et suure tõenäosusega ei ole tulevastel põlvedel soovi ainuisikuliselt autot
(olgu see isesõitev või mitte) omada – kasutusõigust ja omandit jagatakse mitme leibkonna vahel.
Strateegiliste trendidena on märgitud veel ka töösuhete olulist muutust just kõnealusel perioodil –
tavapärane 40-tunnine töönädal kipub juba tänases majanduses olema ajale jalgu jäänud. Ehk teisiti öeldes
50

https://analyticsestonia.wordpress.com/2013/11/06/eesti-inimese-elu-hind/
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- transpordisektori ülesehitus nii ametialade kui ka töökohtade mõttes muutub oluliselt. 51 Siiski, nagu
öeldud eeldatakse käesolevas mudelis praeguse majandusstruktuuri jätkumist ka tulevikus.
AECOM-i uuringu kohaselt saab sõitjaid Eestis oleval RB liinil olema järgmiselt:

Tabel 2.1. Sõitjate arv ööpäevas kokku (mõlemas suunas).
Tallinn-Pärnu
Pärnu-Ikla
Allikas: AECOM (2011)52

2020
4 029
3 004

2030
4 734
3 566

2040
5 545
4 204

Ülaltoodud tabel sisaldab sõitjate arvu ühes päevas ning kuna AECOM-i uuringus mainiti, et rongid sõidavad
kuuel päeval nädalas (iga kahe tunni tagant), siis võib öelda, et aktiivset rongiliiklust toimub 312 päeval
aastas (52 nädalat aastas ning 6 päeva nädalas = 312 päeva aastas). On siiski ka mainitud, et mõnel juhul
võib rongiliiklusevabal nädalapäeval mõni reis ikkagi toimuda. Antud juhul eeldatakse, et rongiliiklus toimub
vaid kuuel päeval nädalas. Seega on Tallinn-Pärnu liinil 2020. aastal oodata 1,26 miljonit reisijat ning 2030.
aastal 1,48 miljonit reisijat; 2040. aastal suureneb reisijate arv Tallinn-Pärnu liinil 1,73 miljonini. Vastavad
näitajad Pärnu-Ikla liinil on 0,94 miljonit, 1,11 miljonit ning 1,31 miljonit reisijat.

Tabel 2.2. Sõitjate arv raudteel

Sõi tjad ra udteel (mi l j. i ni mes t)
Sõi tjad rahvus va hel i s el raudteel (mi l j. i ni mes t)

2010
4.80
0.10

2015
6.66
0.06

2020
7.03
0.06

2025
7.21
0.06

2030
7.39
0.06

2035
7.58
0.06

4.80
0.10

6.66
0.06

7.03
0.06

8.58
1.08

8.87
1.16

9.18
1.26

KOOS Rbga
Sõi tjad ra udteel (mi l j. i ni mes t)
Sõi tjad rahvus va hel i s el raudteel (mi l j. i ni mes t)

Allikas: Statistikaamet, AECOM-i uuring, autori arvutused
Ülalolevas tabelis märgitud arvud erinevad mõnevõrra AECOM-i uuringus toodutest – nimelt antud juhul
eeldatakse, et RB käivitub aastal 2025, kuid AECOM-i uuringus on sõitjate arv RB-l juba alates 2020. aastast.
Tänase teadmise juures on aga selge, et RB selleks ajaks ei valmi ning seetõttu lisatakse eeldatud sõitjate
arvu kasv alates 2025. aastast.

Tabel 2.3 Kaubaveod raudteel, tuhat tonni
2015

2020

2025

2030

2035

BAAS

28 007

31 831

35 144

38 802

42 840

PÕHJALA SIIDITEE

28 007

32 468

35 847

39 578

43 697

HELESININE HUB

28 007

32 786

37 094

41 969

47 484

3 300

4 045

AECOMi prognoos

Allikas: AECOM, autori arvutused
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Vt. ka http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/news-relatedfiles/rail_baltica_final_report_executive_summary_eestik_28.06.11.pdf
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Kui ühelt poolt on võimalik leida erinevaid otseselt majanduslikult mõõdetavaid üldist heaolu mõjutavaid
tulusid ja kulusid, on AECOM-is leitud ka mõjude suurus sellistele näitajatele nagu ajakulu vähenemisest
tingitud tulu, liiklusohutus jmt. Autor on seisukohal, et need mõjud on olulised, kuid käesolev
hindamismetoodika ei võimalda neid mudelisiseselt arvesse võtta. Seetõttu on oluline märkida, et need
lisanduvad täiendavalt hindamistulemustele. Alljärgnev tabel toetub sellele hinnangule.

Tabel 2.4 Täiendavad mõjud RB-st
Perioodil 20252055 kokku,
mEUR
Kasutajatulu
Reisijate ajakulu
Kaubaveo ajakulu
Välismõjud
Liiklusohutuse
suurenemine
Õhusaaste
vähenemine
Kliimamõju
vähenemine

Mõju keskmiselt
ühel aastal,
mEUR

135
262

4.5
8.7

116

3.9

35

1.2

117

3.9

Allikas: AECOM (2011), lk 329
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Lisa 3
MORETTI (2010) TÖÖTURU MULTIPLIKAATORID
Tööturu multiplikaatorite arvutamiseks on majanduse tegevusalad tarvis jagada avatud ja suletud 53
tegevusaladeks, tuginedes sellele, kuivõrd avatud on tegevusala üleilmsele konkurentsile. Selle tarvis on
vaja vaadelda nii ekspordi kui kogutoodangu andmestikku (jooksvates hindades väärtused). Osakaalud
viitavad selgesti, et avatud sektor on töötlev tööstus, mõningal määral ka energeetika, veondus ja laondus
(ligi 40% kogutoodangust moodustab eksport) ning hulgi- ja jaekaubandus. Viimast mõjutab ilmselt suuresti
transiit, mis samuti hulgikaubanduse statistikat läbib. Multiplikaatorite tarvis on eeltoodut aga ennekõike
tarvis selleks, et hinnata täiendavate töökohtade arvu ühe veondus- ja laondustegevusala loomisel. Selleks
kasutame Moretti (2010) metoodikat, kus hindamise aluseks on kaks suuremat andmeblokki: hõivatute arv
avatud sektori tegevusaladel ja suletud sektori tegevusaladel. Lisaks võetakse ka konkreetne huvipakkuv
tegevusala – antud juhul hõive veonduse ja laonduse tegevusalal.

∆N ctNT = α + β∆N ctT + γd t + ε ct
∆N ctT 1 = α '+ β ' ∆N ctT 2 + γ ' d t + ε 'ct
kus ΔNNTct on hõive linnas c ajahetkel t suletud sektoris, ΔNT1ct on aga vaatlusaluse tegevusala hõive ning
ΔNT2ct on ülejäänud avatud sektori hõive (Δ tähendab, et tegemist on muutusega ning näitaja on ka
eelnevalt logaritmitud). Kuna antud juhul hõive multiplikaatorit piirkonniti arvestada ei saa – andmeid
selleks lihtsalt pole – siis võime alaindeks c lihtsalt ära jätta (jääb üks administratiivne üksus ja selleks on
riik). Antud näites on kasutatud kahte perioodi - 1980-1990 ja 1990-2000; perioodide võimalike erisuste
vaatlemiseks on lisatud fiktiivne muutuja dt.. Siinses näites kontrollib fiktiivne näitaja d1 perioodi 19891999. Testimisel olid kasutuses ka teiste perioodide fiktiivsed muutujad, kuid need ei osutunud statistiliselt
oluliseks.

53
Siinjuures peetakse avatud sektoriks neid tegevusalasid, kus ekspordi osakaal kodutoodangus moodustab
vähemasti 40%. Suletud sektorid on enamasti teenindusega seotud sektorid nagu tervishoid, haridus, ehitus,
remonditööd jmt. Eesti puhul on suletud sektoriks ka primaarsektor (põllumajandus, metsandus, jahindus,
kalandus), mis võrreldes teiste riikidega alati suletud sektori hulka ei kuulu.
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Joonis 3.1. Kauplevate tegevusalade (avatud sektor) ja mittekauplevate
tegevusalade (suletud sektor) hõive, tuhat inimest
Allikas: Statistikaamet, autori arvutused
Esialgsed tulemused näitavad, et kui avatud sektori tegevusalade hõive kasvab 10%, siis suletud sektoris
kasvab töökohade arv 4,8%, st. et üks töökoht avatud sektoris loob täiendavalt 2,3 töökohta suletud
sektoris. Teine võrrand, kus endogeenseks muutujaks on hõive maismaatranspordi tegevusalal aga
statistiliselt olulisi tulemusi ei andnud, mistõttu ka neid tulemusi arvestada ei saa. Ilmselt tuleneb see nii
andmete volatiilsusest kui üldisest kvaliteedis.
Vähimruutude meetodil (Ordinary Least Squares) hinnatud tulemusel on võrrand järgmine:
D(LOG(NT_EMP)) = 0,0114 + 0,48*D(LOG(T_EMP)) - 0,032*D1
(0,0067)

(0,1128)

(0,0116)

R2=0,64

Selle meetodi peamine puudus on raske integreeritus olemasolevasse töösse – on küll teada, et raudtee
igapäevatööga on seotud 310 - 440 inimest, kuid ilmselt on ka terminalides loodavaid ametikoht, mida neis
numbrites arvesse ei võeta.
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Lisa 4
PÕHJALA SIIDITEE
Tabeli 4.1. Põhja Siiditee stsenaariumi tulemuste tabel (reaalnäitajad)
Näi ta ja

Ühi k

2015

2020

2025

2030

2035

17 699

19 158

21 007

22 854

24 864

SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT (SKP)
SKP_Baa s prognoos

MEUR

SKP muutus_RB mõju

MEUR

kas v

%

SKP i nimene (PPP**)_Baa s prognoos
SKP i nimene_RB ol ema sol ul
kas v RB mõjul

%

0

396

640

1 743

1 919

0.0%

2.1%

3.0%

7.6%

7.7%

EUR/i n.

29 853

32 110

34 198

36 179

38 350

EUR/i n.

0

512

816

2 206

2 420

0.0%

1.6%

2.4%

6.1%

6.3%

640 900

634 171

623 707

611 355

597 777

0

1 018

1 460

2 984

4 742

0.0%

0.2%

0.2%

0.5%

0.8%

TÖÖTURG
Tööhõi ve_Ba a sprognoos

Inimest

Hõi ve muutus _RB mõjul

Inimest

muutus

%

Töövi l ja kus_Baa s prognoos

EUR/hõi va tu

27 615

30 209

33 681

37 383

41 594

Töövi l ja kus_RBmõjul

EUR/hõi va tu

27 615

30 785

34 625

40 038

44 452

100%

102%

103%

107%

107%

Sts RB-ga /Ba a sprognoos

Allikas: autori arvutused, Rahandusministeeriumi pikk prognoos

Tabel 4.2. Võtmeindikaatorid: Põhjala Siiditee (reaalnäitajad)
VÕTMEINDIKAATORID

muutus ed võrrel des ba as prognoos i ga

Näitaja

Ühik

2015

2020

2025

SKP i ni mes e kohta

% võrreldes baa s iga

0.0%

1.6%

2.3%

Väli s kauba ndus e s al do

% võrreldes baa s iga

0.0%

1.8%

2.1%

Tööhõive muutus

% võrreldes baa s iga

0.0%

0.2%

0.2%

Töövil jakus e muutus
% võrreldes baa s iga
Allikas: autori arvutused, Rahandusministeeriumi pikk prognoos

0.0%

1.9%

2.8%
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Lisa 5
HELESININE HUB
Prognoositulemuse tabelid
Tabel 5.1. Tulemuste koondtabel (reaalnäitajad)
Nä i ta ja

Ühi k

2015

2020

2025

2030

2035

SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT (SKP)
SKP_Ba a s prognoos

MEUR

17 699

19 158

21 007

22 854

24 864

SKP muutus _RB mõju

MEUR

0

952

1 299

2 905

3 296

ka s v

%

SKP ini mene (PPP**)_Ba a s prognoos

EUR/i n.

SKP ini mene_RB ol ema s ol ul

EUR/i n.

ka s v RB mõjul

%

0.0%

5.0%

6.2%

12.7%

13.3%

29 853

32 110

34 198

36 179

38 350

0

1 230

1 657

3 676

4 157

0.0%

3.8%

4.8%

10.2%

10.8%

TÖÖTURG
Tööhõi ve_Baa s prognoos

Ini mes t

640 900

634 171

623 707

611 355

597 777

Hõi ve muutus _RB mõjul

Ini mes t

0

2 420

2 996

4 893

7 986

muutus

%

0.0%

0.4%

0.5%

0.8%

1.3%

Töövi l ja kus _Ba a s prognoos

EUR/hõi va tu

27 615

30 209

33 681

37 383

41 594

Töövi l ja kus _RBmõjul

EUR/hõi va tu

27 615

31 590

35 592

41 799

46 487

100%

105%

106%

112%

112%

Sts RB-ga /Baa s prognoos

Allikas: autori arvutused

Tabel 5.2. Võtmeindikaatorid Helesinine Hub (reaalnäitajad)
VÕTMEINDIKAATORID

muutused võrreldes baasprognoosiga

2015-2025 2025-2035

Näitaja

Ühik

2015

2020

2025

2030

2035 Keskmine

SKP inimes e kohta

% võrreldes baasiga

0.0%

3.7%

4.6%

9.2%

9.8%

2.8%

9.5%

Väliskaubanduse saldo

% võrreldes baasiga

0.0%

3.7%

4.0%

8.2%

8.2%

2.6%

8.2%

Tööhõive muutus

% võrreldes baasiga

0.0%

0.4%

0.5%

0.8%

1.3%

0.3%

1.1%

Tööviljakuse muutus

% võrreldes baasiga

0.0%

4.6%

5.7%

11.8%

11.8%

3.4%

11.8%

Allikas: autori arvutused
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Keskmine

Lisa 6
STSENAARIUMIDE VÕRDLUS
Tabel 6.1. Majandusnäitajad
2015

2020

2025

2030

2035

17 699
17 699
17 699

19 158
19 554
20 110

21 007
21 632
22 306

22 854
24 582
25 759

24 864
26 768
28 160

SKP (jooksvates hindades), mEUR
Baasprognoos
20 252
Põhjala Siiditee
20 252
Helesinine Hub
20 252

25 127
25 559
26 164

30 343
31 038
31 753

36 771
38 659
39 918

44 587
46 663
48 155

641
641
641

634
643
643

624
625
626

611
613
613

598
599
600

0
0

1 018
2 420

1 460
2 996

2 984
4 893

4 742
7 986

Tööviljakus EUR/hõivatu (püsihindades)
Baasprognoos
27 615
30 209
Põhjala Siiditee
27 615
30 785
Helesinine Hub
27 615
31 590

33 681
34 625
35 592

37 383
40 038
41 799

41 268
44 452
46 487

SKP (reaalne), mEUR
Baasprognoos
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

Tööturg
Hõive, tuhat inimest
Baasprognoos
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
RB tingitud töökohad, inimest
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

Otsene mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

0
0

588
1 292

771
1 568

2 606
3 985

2 821
4 379

Kaudne mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

0
0

339
798

482
1 020

1 728
2 635

1 876
2 912

Tingitud mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

0
0

265
798

427
1 008

1 156
2 624

1 272
2 901

Kogumõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

0
0

1 191
2 889

1 680
3 596

5 491
9 244

5 969
10 192
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Lisa 7
PROGNOOSITUD NÄITAJAD
BAAS
Turistide kulutused
Majutusele kulutatud summa
Tööstuse ekspordimaht
Keskmine palgafond töötlevas
tööstuses
Investeeringud tööstuses
Investeeringud transpordis
(maanteed, raudtee, autod)
Hooldus ja remont transpordis
Investeeringud (laondus)
Keskmine palgafond
kaubanduses
Kaubanduse investeeringud

Ühik
mEUR
mEUR
mEUR

2015
1 188.8
199.5
6 834.2

2020
1 594.7
247.9
7 236.9

2025
2 139.1
302.7
7 682.5

2030
2 869.3
363.1
8 164.1

2035
3 848.9
428.8
8 594.5

mEUR
mEUR

111.9
634.5

133.9
703.5

160.0
746.3

195.4
844.4

238.6
938.2

mEUR

762.1

744.2

782.7

797.6

822.6

mEUR
mEUR

495.6
552.2
601.7
643.0
663.2
10 161.7 10 701.2 11 358.9 12 146.6 12 988.9

mEUR
mEUR

82.1
254.2

92.0
351.8

104.4
427.6

117.1
501.9

127.9
575.3

Ühik
Turistide kulutused
mEUR
Majutusele kulutatud summa mEUR
Tööstuse ekspordimaht
mEUR
Keskmine palgafond töötlevas
tööstuses
mEUR
Investeeringud tööstuses
mEUR
Investeeringud transpordis
(maanteed, raudtee, autod) mEUR

2015
1 188.8
199.5
6 834.2

2020
1 602.7
259.2
7 960.6

2025
2 214.6
319.6
8 450.8

2030
2 999.8
383.4
8 980.5

2035
4 023.8
452.8
9 453.9

111.9
634.5

144.8
759.8

173.0
806.0

199.3
886.6

243.3
985.1

762.1

828.0

1 042.3

791.5

807.8

PÕHJALA SIIDITEE

Hooldus ja remont transpordis
Investeeringud (laondus)
Keskmine palgafond
kaubanduses
Kaubanduse investeeringud

mEUR
mEUR
mEUR
mEUR

495.6
553.8
613.4
654.7
675.1
10 161.7 10 808.2 11 472.5 13 968.6 14 937.2
82.1
254.2
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99.0
355.3

112.4
431.9

124.1
527.0

135.7
604.1

HELESININE HUB
Turistide kulutused
Majutusele kulutatud summa
Tööstuse ekspordimaht
Keskmine palgafond töötlevas
tööstuses
Investeeringud tööstuses
Investeeringud transpordis
(maanteed, raudtee, autod)

Ühik
mEUR
mEUR
mEUR

2015
1 188.8
199.5
6 834.2

2020
1 716.5
276.3
8 358.6

2025
2 371.8
340.7
8 873.3

mEUR
mEUR

111.9
634.5

150.6
797.8

185.3
846.3

209.1
930.9

255.3
1 034.4

mEUR

762.1

840.5

1 056.9

806.9

823.6

Hooldus ja remont transpordis
Investeeringud (laondus)

mEUR
mEUR

Keskmine palgafond kaubanduses
Kaubanduse investeeringud

mEUR
mEUR

2030
2035
3 316.0 4 448.0
421.8
498.0
9 878.5 10 399.3

495.6
585.6
648.8
693.0
714.3
10 161.7 11 078.4 11 759.3 14 387.6 15 385.4
82.1
254.2
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105.5
373.1

124.3
453.5

142.0
553.3

155.1
634.3

Lisa 8
TESTSTSENAARIUMI KOOSTAMINE
Teststsenaarium on koostatud, kasutades tagasihoidlikumaid prognoositud andmeid ehk sama mudelit on
kasutatud rehkenduseks juhul, kus prognoositud sisendnäitajad on mõnevõrra tagasihoidlikumad.
Hindamiseks kasutati alljärgnevates tabelites toodud andmeid. Need erinevad põhitöös olevates
numbritest keskmiselt 5% (on madalamad); üksnes kaubanduse investeeringud ning turistide kulutused on
vaid 3% väiksemad – need kasvavad ka baasstsenaariumiga võrreldes kõige kesisemalt. Lisaks on laonduse
investeeringud 2030. ja 2035. aastatel 10% väiksemad (mõlema stsenaariumi puhul).

Tabel 8.1. Põhjala Siiditee valdkondade prognoositavate näitajate muutus,
miljonit eurot
PÕHJALA SIIDITEE
2015
0.0
0.0
0.0

2020
0.0
-12.0
-369.0

2025
0.0
-14.8
-392.3

2030
-85.2
-17.8
-417.0

2035
-114.3
-21.0
-439.2

0.0
0.0

-6.7
-21.5

-8.0
-22.9

-9.3
-25.2

-11.3
-28.0

0.0

-23.5

-29.6

-22.5

-23.0

mEUR
mEUR

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
-1 238.2

0.0
-1 324.7

mEUR
mEUR

0.0
0.0

-4.6
-10.1

-5.2
-12.3

-5.8
-15.0

-6.3
-17.2

Ühik
Turistide kulutused
mEUR
Majutusele kulutatud summa mEUR
Tööstuse ekspordimaht
mEUR
Keskmine palgafond töötlevas
tööstuses
mEUR
Investeeringud tööstuses
mEUR
Investeeringud transpordis
(maanteed, raudtee, autod)
mEUR
Hooldus ja remont transpordis
Investeeringud (laondus)
Keskmine palgafond
kaubanduses
Kaubanduse investeeringud

Allikas: autori arvutused

Joonis 8.1. Põhjala Siiditee laiemate majandusmõjude (kaudne+ tingitud)
põhiprognoosi ja testprognoosi erinevus
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Nagu ülaloleval joonisel 8.1. näha, on uute, kehvemate näitajatega tehtud prognoosi tulemused laiemate
(st. nii tingitud kui ka kaudsete) majandusmõjude osas oluliselt väiksemad. Samas on tulemus ju loogiline –
kui investeeringud laondusse on oluliselt väiksemad ning ekspordimaht tööstuses madalam, siis on
majanduskasv ilmselgelt ka kesisem, mistõttu iga investeeringu laiem mõju on tagasihoidlikum.
Kui nüüd vaadelda samu näitajad meie teise stsenaariumi Helesinise Hubi puhul, saame samuti kehvema
tulemuse. Et aga oleks mõistetav, millistel tingimustel kehvem tulemus tekkis on toodud ära alljärgnev
tabel, kus sisalduvad näitajad, mis kirjeldavad erinevust põhiprognoosist.

Tabel 8.2. Helesinine Hub, valdkondade prognoositavate näitajate muutus,
miljonit eurot
HELESININE HUB
Ühik
mEUR
mEUR
mEUR

2015
0.0
0.0
0.0

2020
0.0
-12.8
-387.5

2025
0.0
-15.8
-411.9

2030
-94.2
-19.6
-458.7

2035
-126.4
-23.1
-483.1

mEUR
mEUR

0.0
0.0

-7.0
-37.0

-8.6
-39.3

-9.7
-43.2

-11.9
-48.0

mEUR

0.0

-23.8

-30.0

-22.9

-23.4

Hooldus ja remont transpordis
Investeeringud (laondus)

mEUR
mEUR

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
-1 275.3

0.0
-1 364.4

Keskmine palgafond kaubanduses
Kaubanduse investeeringud

mEUR
mEUR

0.0
0.0

-4.9
-10.6

-5.8
-12.9

-6.6
-15.7

-7.2
-18.0

Turistide kulutused
Majutusele kulutatud summa
Tööstuse ekspordimaht
Keskmine palgafond töötlevas
tööstuses
Investeeringud tööstuses
Investeeringud transpordis
(maanteed, raudtee, autod)

Allikas: autori arvutused

Joonis 8.2. Helesinise Hubi laiemate majandusmõjude (kaudne+ tingitud)
põhiprognoosi ja testprognoosi erinevus
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Alljärgnevalt on toodud tulemused mudelirehkendustega ning vahe raporti põhiprognoosi näitajatest. Nagu
näha, on võimalik andmeid muutes jõuda oluliselt teistsuguse tulemuseni – investeeringute kahanemine
laonduses ja ekspordi kahanemine tööstuses avaldavad olulist mõju kogutulemusele. Mõju SKP-le on
tagasihoidlikum nii otseste kui kaudsete ja tingitud mõjude poolest. Samas on mõjud endiselt positiivsed.

Tabel 8.3. Testprognoosi tulemused ja erinevus põhiprognoosist
2015
SKP (reaalne), mEUR
Baasprognoos
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Hõive, tuhat inimest
Baasprognoos
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
RB tingitud töökohad, inimest
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Tööviljakus EUR/hõivatu
(püsihindades)
Baasprognoos
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Otsene mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Kaudne mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Tingitud mõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub
Kogumõju (püsihindades)
Põhjala Siiditee
Helesinine Hub

17 699
17 699
17 699

2020
2025
2030
Uute andmetega näitajad
19 158
21 007
22 854
19 326
21 329
23 033
19 697
21 787
23 908

2035
24 864
25 072
26 140

2020
2025
2030
Vahe põhitulemustega
0
0
0
-228
-318
-1 564
-412
-519
-1 851

2035
0
-1 711
-2 020

641
641
641

634
643
643

624
625
626

611
613
613

598
599
600

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

406
1 332

692
1 747

304
1 724

505
2 987

-612
-1 088

-768
-1 249

-2 680
-3 169

-4 237
-4 998

27 615
27 615
27 615

30 209
30 455
30 995

33 681
34 159
34 834

37 383
37 657
38 996

41 268
41 907
43 512

0
-330
-595

0
-467
-758

0
-2 381
-2 803

0
-2 545
-2 976

0
0

216
631

321
810

230
1 169

255
1 343

-372
-660

-450
-758

-2 376
-2 816

-2 566
-3 036

0
0

121
385

209
526

133
730

149
856

-218
-413

-273
-494

-1 596
-1 905

-1 727
-2 056

0
0

114
358

217
516

119
691

138
836

-151
-441

-210
-492

-1 037
-1 933

-1 134
-2 065

0
0

451
1 374

746
1 852

482
2 590

542
3 035

-740
-1 514

-934
-1 744

-5 009
-6 654

-5 427
-7 157

Allikas: autori arvutused
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