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Statistikatöö „Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) inflatsiooniuuringu 
teenindamine“  
 
Statistikatöö eesmärk on varustada Euroopa Keskpanga juures moodustatud inflatsiooniuuringute rakkerühma ja 

kavandatavat uurimisvõrgustikku PRISMA hinnavaatluse mikroandmetega, mille alusel saab inflatsiooni analüüsida 

üksikasjalikumalt, kui seda võimaldavad agregeeritud inflatsiooniandmed. Tarbijahindade mikroandmete põhjal on 

inflatsiooni uurinud paljud Euroopa Liidu keskpangad ning Euroopa Keskpanga koordineerimisel loodavas 

uurimisvõrgustikus osalevad peaaegu kõik Euroopa Keskpankade süsteemi liikmed, sealhulgas Eesti Pank. 

 

Uuringu varustamine vajaliku statistikaga eeldab 

1) tarbijahindade mikroandmete (hinnavaatluste) kogumist ja korrastamist viisil, mis võimaldab jälgida kõikide ostukorvi 

hüviste lõikes tarbija käest küsitavat müügihinna muutumist erinevates müügikohtades pikema aja jooksul. Lisaks 

on vaja koguda teavet hinnamuutuste kohta, mis on toimunud toote parameetrite muutumise vms tõttu (nt kui toode 

on ostukorvis asendatud teisega või kui toote kogus pakendis on muutunud) ja muid metaandmeid; 

2) tootjahindade mikroandmete (hinnavaatluste) kogumist ja korrastamist viisil, mis võimaldab jälgida müügihinna 

muutumist pikema aja jooksul. Lisaks on vaja koguda teavet hinnamuutuste kohta, mis on toimunud toote 

parameetrite muutumise vms tõttu (nt kui toode on asendatud teisega või kui toote kogus pakendis on muutunud) ja 

muid metaandmeid. 

 

Teave tarbijahindade muutmise sageduse ja ulatuse kohta võimaldab paremini aru saada ettevõtete hinnakujundamise 

tavadest ja käitumuslikest eripäradest. Parem arusaamine hinnajäikusest võimaldab mõista ja lahti mõtestada majanduse 

kohanemise kulgu. Samuti annavad mikroandmed võimaluse lähemalt uurida maksumuudatuste ülekandumist hüviste 

letihindadesse. Mikroandmetele tuginedes võib teha järeldusi ka erinevate regioonide konkurentsitiheduse kohta. Samuti 

saab uurida mikrotasandi hinnastamise mõju makroökonoomilisele keskkonnale, kuidas muutuvad hinnad allahindluste 

ajal, kuidas reageerib pakendi suurus kulude muutusele ja kuidas mõjutavad makroökonoomilised muutused üksikuid 

hindasid. 

 

Inflatsiooni uurimine tootjahindade vaatlustele tuginedes võimaldab mõista nii tootja- kui ka tarbijahindade kujunemist. 

Vastata saab küsimustele, kuivõrd on tarbijahinnaindeksi muutused tingitud tootjahindade muutustest, kui kiiresti ja 

kuidas kanduvad sisendi hinna muutused üle tootjahindadesse ning kuidas tootjakulude muutused jõuavad omakorda 

üle tarbijahindadesse. Ka eurole ülemineku inflatsioonilist mõju saab täpsemalt välja selgitada siis, kui tootja- ja 

tarbijahinna vaatluste mikroandmete muutusi analüüsitakse koos, sest see võimaldab eristada kulude muutuseid 

hinnamarginaali muutustest. 

 

Statistikatöö kavandatakse koostöös statistikaametiga, täiendavat halduskoormust tekitavaid hinnauuringuid ei 

korraldata. 

 

Esialgne ajakava: 

Andmevajaduse täpsustamine: 2019 

Andmete kogumine ja korrastamine: 2019–2020 

Tööde kavandamisel arvestatakse statistikaameti hinnavaatluste andmetöötlussüsteemi projekti realiseerimist. 

 

Metoodika ja klassifikaatorid:  

 EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 
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Koguseline muutuja Klassifikaatorid 

Muutuja 

väärtuste 

arv 

Tarbijahinnad 

Hind * 

Toote nimi, kirjeldus, ühik, kogus,  mark jne * 

Toote kood * 

Kaubagrupp (vähemalt samal tasandil, nagu kasutatakse indeksi 
arvutamiseks) 

* 

Kaal tarbijahinnaindeksis  * 

Müügikoha tüüp (supermarket, pood, turg, veeb, jne) * 

Asukoht (postiindeks või linn/linnaosa) * 

Tava või väljamüügihind (jah/ei) 2 

Uus toode ilma asendamata (jah/ei) 2 

Asendatud toode (jah/ei) 2 

Asenduse või muudatuse põhjus * 

Kogumise kuupäev * 

Pärast andmekogumist tehtud muudatused ja nende põhjused * 

Tootjahinnad 

Hind * 

Toote nimi ja kirjeldus, ühik, kogus, mark jne * 

Toote kood * 

Kaubagrupp (vähemalt samal tasandil, nagu kasutatakse indeksi 
arvutamiseks) 

* 

Kaal tootjahinnaindeksis * 

Ettevõtte registrinumber 1 

Ettevõtte tegevusala: EMTAK 2008   1771 

Tava või väljamüügihind (jah/ei) 2 

Asendatud toode (jah/ei)) 2 

Asenduse põhjus * 

Uus toode ilma asendamata (jah/ei)) * 

Pärast andmekogumist tehtud muudatused ja nende põhjused * 

* täpsustamisel 


