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1. oktoobril 2015 avaldas Eesti Statistikaamet keskmise
brutokuupalga statistika tegevusalade EMTAK 2-kohalise
koodi järgi, mis hõlmab enam kui 49 töötajaga
ettevõtteid ning kõik riigi- ja munitsipaalasutusi ja organisatsioone.
II kvartalis 2015 oli keskmine brutokuupalk nendes
organisatsioonides 1158 eurot. Võrdluseks – koos
väiksemate
ettevõtete
andmetega
oli
keskmine
brutokuupalk II kvartalis 1082 eurot. Brutokuupalga kasv
suuremate
ettevõtete
ning
riigija
kohalike
omavalitsuste asutustes ja organisatsioonides oli 6%.
Kõige kõrgem brutokuupalk oli jätkuvalt programmmeerimise, konsultatsioonide jms tegevusalal – 2468
eurot, järgnesid kindlustuse
(2039 eurot) ja
finantsteenuste (1973 eurot) valdkonnad, mis olid ka
eelmise aasta kahes esimeses kvartalis kolme kõrgema
palgaga tegevusvaldkonna hulgas.

Kõige suurem töötasu langus oli EMTAK 2-kohalise koodi
järgi palgastatistikas kinnisvaraalasel tegevusalal (110
eurot ehk 8%), võrreldes möödunud aasta sama
perioodiga. Samas ka väiksemaid ettevõtteid hõlmav
põhitegevusala palgastatistika näitas sellel tegevusalal
hoopis töötasu kasvu (85 eurot ehk 11 %), mis viitab
palgakasvule väiksemates ettevõtetes. Seda kinnitab ka
ettevõtete majandusnäitajate statistika, mille kohaselt
alla 10 töötajaga ettevõtete tööjõukulu tunni kohta
kasvas märgatavalt kiiremini kui suuremates ettevõtetes.
Töötasu kahanes võrreldes eelmise perioodiga rohkem
veel rentimise (49 eurot ehk 3%) ning kalapüügi ja
vesiviljeluse (41 eurot ehk 3%) tegevusaladel.

Töötasud Läti ja Leedu võrdluses

Peakontorite tegevuse ja juhtimisalase nõustamise
tegevusalal, mis on eelmistes kvartalites ka sagedamini
esimese kõige kõrgema brutokuupalgaga valdkond
olnud, oli II kvartalis keskmine brutokuupalk 1964 eurot.

Lätis oli kõige kõrgem brutokuupalk II kvartalis EMTAK
2-kohalise koodi järgi õhutranspordi tegevusalal (2235
eurot), kus ka eelmiste kvartalite võrdluses on üks
kõrgemaid palgatasemeid koos finants ja kindlustuse
tegevusaladega. Finantsteenuste osutamise tegevusalal
oli keskmine brutokuupalk II kvartalis 1902 eurot ja
kindlustuses 1580 eurot. Kõrgem palgatase on Lätis veel
ka veetranspordis.

Esimeses kvartalis kõrget palgataset (2379 eurot)
näidanud metsamajanduses oli keskmine brutokuupalk
II kvartalis 1568 eurot. Metsamajanduses ning
kalapüügis ja vesiviljeluses on nii palgastatistika,
ettevõtete majandusnäitajate kui ka väljamaksete
statistika järgi töötasud väga kõikuvad ja sõltuvad
hooajast.

Eestis Statistikaamet õhu- ja veetranspordi palgastatistikat ei avalda, kuid ettevõtete majandusnäitajate
statistika järgi on tööjõukulud töötatud tunni kohta
õhutranspordis tegevusalade lõikes kõige kõrgemad,
ületades programmeerimise ja peakontorite tegevusalade taset. Ka tööjõukulud veetranspordis kuuluvad viie
kõrgema tegevusala hulka.

Kõige madalam brutokuupalk oli II kvartalis hoonete ja
maastike hoolduse tegevusalal (667 eurot), mis on ka
varasemalt
olnud
kolme
kõige
madalama
brutokuupalgaga tegevusalade hulgas, kuhu kuuluvad
veel
rõivatootmine
(670
eurot)
ja
hoolekandeasutuste tegevus (691 eurot).

Programmeerimine kuulub ka Lätis kõrgema palgaga
tegevusalade hulka, kuid II kvartalis 2015 oli
brutokuupalk sellele tegevusalal vaid 1201 eurot,
vähenedes 71 euro ehk 5,6% võrra eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga, kasvas
brutokuupalk kõige enam reklaaminduse ja turuuuringute tegevusalal (272 eurot ehk 21%). Suurem oli
kasv veel ka infoalasel tegevusel (243 eurot ehk 16%),
mis sisaldab andmetöötlust, veebihostingut, veebiportaalide ja uudisteagentuuride tegevust, ning hoonete
ehituses (214 eurot ehk 15%).
Ehituse põhitegevusala palgastatistika, kus on hõlmatud
ka väiksemad ettevõtted, näites aga II kvartalis hoopis
töötasu langust (-0,5%), võrreldes möödunud aasta
sama perioodiga.

Nagu Eestis, on ka Lätis ühed madalamad töötasud
rõivatootmises, kus selle aasta II kvartalis oli keskmine
brutokuupalk 480 eurot, mis netotasuna jätab töötajale
kätte 369 eurot. Madalamad on veel töötasud muu
teeninduse tegevusalal (brutokuupalk 496 eurot II
kvartalis), kuhu alla lähevad nt juuksuri- ja massaažisalongid. Samuti on madalamad töötasud toitlustuses
ehk toidu ja joogi serveerimise tegevusalal (brutokuupalk
510 eurot II kvartalis).
Suurem töötasu kasv on Lätis eelmise aasta teise
kvartaliga võrreldes olnud veetranspordis (318 eurot
ehk 24%) ning nagu ka Eestis infoalases tegevuses (163
eurot ehk 14,5%). Samuti on kasv olnud suurem muude
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transpordivahendite tootmises (147 eurot ehk 22%).
Lisaks
programmeerimise
tegevusalale
vähenes
keskmine brutokuupalk veel peakontorite ja juhtimise
konsultatsioonide tegevusalal (5,9%), kus varasemates
kvartalites
on
töötasu
kasvanud.
Suurem
brutokuupalga kahanemine oli veel ka büroode halduse
tegevusalal (2,2%).
Leedu töötasude osas päris samasugust võrdlust, nagu
Eesti ja Läti puhul, teha ei saa, kuna EMTAK koodi järgi
avaldatakse pisut teiste tegevusvaldkondade palgastatistikat,
näiteks
info
ja
side
valdkonnas
programmeerimist eraldi välja ei tooda, samuti ei ole
kaubanduse puhul hulgi- ja jaekaubanduse töötasude
näitajad eraldi kättesaadavad.
Kõige kõrgem keskmine brutokuupalk oli II kvartalis
2015 Leedus kindlustuse (v.a. kohustuslik kindlustus)
tegevusalal
(1461
eurot),
millele
järgnesid
finantsvahendus ehk pankade tegevus (1405 eurot)
ning keskvalitsus (1269 eurot). Kõrgemad töötasud on
veel info ja side tegevusalal (1216 eurot),
ravimitööstuses (1190 eurot) ning keemiatööstuses
(1175 eurot).
Ka Eestis on keemiatööstuses, võrreldes teiste
tööstusharudega, suhteliselt kõrgem palgatase. Ravimitööstuse keskmist brutokuupalka palgastatistikas ei
avaldata, kuid ettevõtete majandusnäitajate statistika
järgi on selle valdkonda tööjõukulud töötatud tunni kohta
viie kõrgema hulgas.
Madalamad palgad on Leedus majutuse ja toitlustuse
tegevusalal, kus keskmine brutokuupalk oli II kvartalis
463 eurot, mis töötajale kätte jättis 373 eurot. Samuti on
madalamad töötasud hooldusasutuste (brutokuupalk II
kvartalis 487 eurot), nahatöötlemise ja rõivatootmise
(brutokuupalk II kvartalis vastavalt 500 ja 501 eurot)
tegevusaladel.
Suurem keskmise brutokuupalga kasv Leedus, võrreldes
möödunud aasta sama perioodiga, oli II kvartalis
ravimitööstuses (130 eurot ehk 12%) ning arvutite,
elektroonika- ja optikaseadmete tootmises (126
eurot ehk 13%), samuti kalapüügis ja vesiviljeluses
(75 eurot ehk 11%), kus töötasu on kasvanud mitu
kvartalit järjest ja üsna märkimisväärselt.
Leedus on keskmine brutokuupalk vähenenud mitu
kvartalit järjest nahatööstuses ja olnud tagasihoidlikum
transpordivahendite tootmises, samuti hariduses.
Vaata ka slaide Töötasud majanduse tegevusaladel, II
kvartal SIIT.
Põhjalikumad slaidid koos väljamaksete statistika,
tunnitööjõukulude ning Eesti, Läti ja Leedu keskmise
brutokuupalga võrdlusega (NACE 2-kohalise koodi järgi)
on saadaval profipaketiga liitunuile.
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