Palgablogi: Sektorite sisemised palgaerinevused on suured
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1. oktoobril avaldas Statistikaamet palgastatistika
tegevusalade EMTAK 2-kohalise koodi lõikes, mis annab
täpsema ülevaate töötasude tasemetest sektorites.
EMTAK 2-kohalise koodiga palgastatistika hõlmab enam
kui 49 töötajaga ettevõtteid ning kõiki riigi- ja
munitsipaalasutusi ja -organisatsioone. Keskmine
brutokuupalk nendes organisatsioonides II kvartalis oli
1096 eurot. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga
oli kasv 6%. Keskmine brutokuupalk II kvartalis kogu
valimis ehk koos väiksemate organisatsioonidega oli
1023 eurot ehk mõnevõrra madalam.
Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga kasvasid 10% ja
rohkem töötasud taime- ja loomakasvatuses, muus
tootmises
(nt
väärisesemed,
meditsiinilised
abivahendid,
muusikariistad,
mänguasjad
jms),
rajatiste
ehk
teede
ehituses,
restoranide
ja
toitlustusasutuste, reisibüroode, spordi ja vaba aja
tegevuste ning muu teeninduse valdkondades, samuti
kinnisvara ja peakontorite tegevuses. Kõige rohkem
(23%) tõusis brutokuupalk infoalases tegevuses, kuhu
kuuluvad
nt
veebihosting
ja
veebiportaalid,
andmetöötlus ning uudisteagentuuride tegevus.
Brutokuupalk langes kalapüügis, büroohalduse ja
muu äritegevuse abitegevuste, juriidiliste toimingute ja
arvepidamise, laonduse ja veondust abistavate
tegevusalade,
organisatsioonide
tegevuse
(nt
kutseühingud,
parteid
jt),
metsamajanduse
ja
metsavarumise,
eriehitustööde,
arhitektining
inseneritegevuste valdkondades.
Kõige kõrgem oli brutokuupalk programmeerimise,
kindlustuse ja finantsteenuste valdkondades. Kõige
madalam
hoonete
ja
maastike
hoolduse,
hoolekandeasutuste tegevuse ning rõivatootmise alal.

Metsanduses ja kalapüügis on
keskmine brutopalk kõrgem
Kui taime- ja loomakasvatuses ning jahinduses jäävad
töötasud alla tegevusalade keskmist, siis kalapüügis ja
metsanduses on need üle keskmise ja üsna kõikuvad.
See tuleneb ilmselt ühelt poolt hooajalisusest, teisalt
väikeettevõtete suurest osakaalust – kalapüügi
valdkonnas
tegutseva
vaid
üksikud
suuremad
ettevõtted.
Kalapüügis langes keskmine brutokuupalk II kvartalis
kõige enam (-25%), mis tuleneb võrdlusperioodist möödunud aastal samal perioodil oli keskmine
brutokuupalk valdkonnas silmapaistvalt kõrge (1682
eurot, selle aasta II kvartalis 1269 eurot).

Tööstuses erineb keskmine palk
valdkondades kahekordselt
Töötlevas tööstuses olid II kvartalis kõrgemad
brutokuupalgad joogitootmises, mujal liigitamata
masinate ja seadmete tootmises (nt mootorid, pumbad,
ahjud, tööstuse eriseadmed jms) ning muude
mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmises (nt
ehitusmaterjalid), ületades 1300 euro piiri.
Madalam
oli
brutokuupalk
rõivatootmises,
nahatöötlemises ja nahktoodete tootmises ning
tekstiilitootmises, jäädes 600-700 euro ringi.
Võrreldes
elektrienergia,
veevaurustuse
ja
jäätmekäitluse valdkondade töötasusid, näeme, et
kõige
kõrgem
ja
kõikuvam
on
brutokuupalk
elektrienergiaga varustamise alal. Jäätmekäitluses jääb
keskmise brutopalk tegevusalade keskmisega ühele
tasemele.
Hoonete ja rajatiste (teed) ehituses oli keskmine
brutokuupalk II kvartalis üle 1400 euro, eriehitustöödel
pisut madalam. Viimastes kvartalites on palgakasv
kiirem olnud just teede ehituses.

Jaemüügis on töötasud pisut rohkem
kasvanud
Kaubanduses
oli
kõige
kõrgem
brutokuupalk
mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüügis,
kus see ületas jaemüügi palgataset kahekordselt.
Hulgikaubanduses on samuti kõrgemad töötasud.
Viimastel kvartalitel on rohkem kasvanud töötasud
jaemüügis. Ettevõtete majandusnäitajate statistikast on
näha tunni tööjõukulude hüppelist kasvu posti ja
interneti teel kaupade müügi ning farmaatsiatoodete
müügi valdkondades.
Majutuse ja toitlustuse valdkonnas on kõrgemad
töötasud majutuses, madalamad toidu ja joogi
serveerimise ehk restoranide jm toitlustuskohtade alal.
Viimastel kvartalitel on kiiremini kasvanud töötasud
toitlustuses ja nende tase on võrreldav jaemüügi
omaga.

Veonduse ja laonduse palgatabelit
juhib logistika
Veonduse ja laonduse tegevusvaldkonnas on kõrgemad
töötasud
laonduses
ja
veondust
abistavatel
tegevusaladel (nt logistikas), ületades 1500 eurot.
Selles valdkonnas on ka brutokuupalk mitu kvartalit
järjest kasvanud, v.a. II kvartal võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Hõivatute arv valdkonnas on
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kasvanud, mis võib viidata lihtsamate töökohtade
lisandumisele, mis palgataset alla viib. Samuti võib olla
brutopalga languse põhjus tulemustasude kahanemises.
Veonduses on kõrgemad tunni tööjõukulud raudteel,
madalamad muudel maismaa vedudel. Kõige madalam
on brutokuupalk veonduse ja laonduse tegevusaladest
posti- ja kulleriteenistuses.

Kõige kõrgem on brutokuupalk
programmeerimise alal
Info ja side valdkonnas on kõige kõrgem keskmine
brutokuupalk programmeerimise alal, kus see ületab
2000 eurot, järgneb telekommunikatsioon, programmid
ja ringhääling. Kiiremini on kasvanud töötasud
infoalases tegevuses, vt eespool.
Jätkuvalt on kõrge palgatase finantsteenuste ja
kindlustuse valdkonnas, kuigi viimastes kvartalites ei
ole kasv enam nii suur olnud.
Kinnisvaraalases tegevuses on brutokuupalk üsna
kõikuv - kahes esimeses kvartalis on see kasvanud,
möödunud aasta kahes viimases kvartalis aga
kahanenud.
Kutse-, teadus- ja tehnikaalastel tegevustel on
kõige kõrgem keskmine brutokuupalk peakontorite
tegevusalal,
järgnevad
juriidilised
toiminud
ja
arvepidamine. Peakontorite tegevusalal on viimastel
kvartalitel keskmine brutopalk kasvanud, juriidilistes
toimingutes ja arvepidamises aga kahanenud. Mõlemas
valdkonnas on I kvartalis kasvanud märgatavalt
väikeettevõtete arv.
Haldus- ja abitegevuste valdkonnas on kõrgem
keskmine brutokuupalk reisibüroode ja rentimise

tegevusalal, madalam hoonete ja maastike hoolduse
ning turvatöö alal. Reisibüroode keskmine brutokuupalk
on viimastel kvartalitel tõusnud, büroohalduses
langenud.
Valdkondades, kus riik on peamiseks tööandjaks, on
kõrgem palgatase avalikus halduses ja riigikaitses.
Tervishoius on palgatase sarnane tegevusvaldkondade
keskmisega. Hariduses on brutokuupalk sõltuvalt
puhkuste perioodist üsna kõikuv, kui II kvartalis oli see
994 eurot, siis näiteks möödunud aasta III kvartalis 649
eurot. Madalamad on palgad sotsiaalhoolekandes.
Kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevustes jääb
brutokuupalga tase üldiselt allapoole tegevusalade
keskmist. Madalam on palgatase spordi ja vaba aja
tegevustes
ning
raamatukogude,
arhiivide,
muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevuses.
Keskmisega võrreldaval tasemel on keskmised töötasud
hasartmängude ja kihlvedude korraldamises. Loome-,
kunsti- ja meelelahutustegevustes on keskmise
brutokuupalga tase II kvartalis tõusnud 1035 euro
tasemele.
Organisatsioonide tegevuses, kuhu alla kuuluvad
tööandjate ja töötajate organisatsioonid ning erinevad
mittetulundusühingud, oli selle aasta II kvartali
brutokuupalk pisut väiksem kui möödunud aasta samal
perioodil.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et sektorite vahelised
palgaerinevused on üsna suured – kõige kõrgem ja
kõige madalaim brutokuupalk erinevad teineteisest neli
korda.
Vaata ka lisatud slaide.
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Keskmine brutokuupalk
II kv 13

II kv 14

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused
Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a…
Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja…
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
Telekommunikatsioon
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga…
Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük…
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus,…
Rajatiste ehitus
Metsamajandus ja metsavarumine
Infoalane tegevus
Programmid ja ringhääling
Hoonete ehitus
Rentimine ja kasutusrent
Joogitootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Kirjastamine
Kinnisvaraalane tegevus
Eriehitustööd
Kalapüük ja vesiviljelus
Reklaamindus ja turu-uuringud
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik…
Teadus- ja arendustegevus
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Veekogumine, -töötlus ja -varustus
Paberi ja pabertoodete tootmine
Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide…
Elektriseadmete tootmine
Tervishoid
Tegevusalad kokku
Muu kaevandamine
Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste…
Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine
Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine;…
Haridus
Muu tootmine
Tööhõive
Maismaaveondus ja torutransport
Mööblitootmine
Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid…
Toiduainete tootmine
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Majutus
Muu teenindus
Tekstiilitootmine
Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude…
Posti- ja kulleriteenistus
Turvatöö ja juurdlus
Toidu ja joogi serveerimine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Organisatsioonide tegevus
Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Rõivatootmine
Hoolekandeasutuste tegevus
Hoonete ja maastike hooldus
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