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Vastamise määr 42/50=84%

Eesti SKP langus 2020 oli statistikas ilmselt alahinnatud
Eesti ametlik statistika alahindab sissetulekute kaotust koroonakriisis, kuna varimajanduse osakaal
kriisiga seotud tegevusaladel on majanduse keskmisest suurem.
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Õiglasem jaotus jah, aga mitte rahakaardid
Kriisi negatiivsete mõjude õiglasemaks jagamiseks ühiskonnas oleks ka Eesti
pidanud sarnaselt paljude (ka rikkamate) riikidega tugevdama kasvõi ajutiselt
töötuskindlustuse ja sotsiaalse kaitse süsteeme.

Arvestades Eesti sotsiaalse kaitse taset ja kaetust, oleks võinud ka meil
sarnaselt USAga kaaluda rahatšekkide saatmist töötutele,
madalapalgalistele, paljulapselistele peredele ja teistele
kriisi tõttu keerulisemasse olukorda sattunud rühmadele.
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pIIs mõju rohkem kinnisvaraturule, heaolu osas vaated lahknevad
Pensioni II samba varade vabanemine 2021 sügisel omab oluliselt suuremat
mõju kinnisvara- kui tarbijahindadele.

Pensioni II samba varade kasutusse lubamine võib kokkuvõttes olla
(eriti madalama sissetulekuga) elanike jaoks heaolu suurendava mõjuga
(üle elukaare), kui vabanevat raha kasutatakse kõrge intressimääraga laenude
tagasimaksmiseks, hädavajalikeks eluasemeinvesteeringuteks ja tänaste
pakiliste vajaduste rahuldamiseks (hambaravi...), arvestades tuleviku
tarbimise diskonteeritud nüüdisväärtust.
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Majanduse struktuur pigem taastub, maksukoormus tõuseb
Koroonakriis ei too keskpikas perspektiivis kaasa olulist püsivat muutust Eesti
majanduse struktuuris, eelkõige välisturismiga seotud tegevuste mahus.

Eestit ootab keskpikas perspektiivis vastavalt Wagneri seadusele
paratamatult maksukoormuse tõus, mida pikas plaanis võimendab
välisabirahade vähenemine.
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Esitatud väited 3.2021
• Eesti ametlik statistika alahindab sissetulekute kaotust koroonakriisis, kuna varimajanduse osakaal kriisiga
seotud tegevusaladel on majanduse keskmisest suurem.
• Kriisi negatiivsete mõjude õiglasemaks jagamiseks ühiskonnas oleks ka Eesti pidanud sarnaselt paljude (ka
rikkamate) riikidega tugevdama kasvõi ajutiselt töötuskindlustuse ja sotsiaalse kaitse süsteeme.
• Arvestades Eesti sotsiaalse kaitse taset ja kaetust, oleks võinud ka meil sarnaselt USAga kaaluda
rahatšekkide saatmist töötutele, madalapalgalistele, paljulapselistele peredele ja teistele kriisi tõttu
keerulisemasse olukorda sattunud rühmadele.
• Koroonakriis ei too keskpikas perspektiivis kaasa olulist püsivat muutust Eesti majanduse struktuuris,
eelkõige välisturismiga seotud tegevuste mahus.
• Pensioni II samba varade vabanemine 2021 sügisel omab oluliselt suuremat mõju kinnisvara- kui
tarbijahindadele.
• Pensioni II samba varade kasutusse lubamine võib kokkuvõttes olla (eriti madalama sissetulekuga) elanike
jaoks heaolu suurendava mõjuga (üle elukaare), kui vabanevat raha kasutatakse kõrge intressimääraga
laenude tagasimaksmiseks, hädavajalikeks eluasemeinvesteeringuteks ja tänaste pakiliste vajaduste
rahuldamiseks (hambaravi...), arvestades tuleviku tarbimise diskonteeritud nüüdisväärtust.
• Eestit ootab keskpikas perspektiivis vastavalt Wagneri seadusele paratamatult maksukoormuse tõus, mida
pikas plaanis võimendab välisabirahade vähenemine.
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