Metsa- ja puidutööstuse toodangu- ja müügiindeksid 2014.a.
Statistikaameti andmetel olid 2014 aasta kokkuvõttes puittoodete toodangumahu- ja
müügiindeksid keskmiselt kõrgemal tasemel kui 2013 samal perioodil. Vastavalt
toodangumahu indeks + 8,4 %, ja müügiindeks + 9,5 %. Müügis oli tugevam koduturu
indeks + 9,8 %. Pabertoodete tootmine kasvas toodangumahu indeksi järgi 2013
aasta tasemega võrreldes + 1,9%, müügiindeks näitas keskmist kasvu + 3,3 % võrra.
Veidi üllatavaks võib lugeda müügiindeksite olulist kasvu detsembris 2014, võrreldes
dets’2013-ga. Puittoodetel oli dets’2014 müügiindeks vastavalt +18,4% kõrgemal kui
2013 samal ajal, kusjuures olulise tõusu tegi just ekspordiindeks +19,5%. 2014
kokkuvõttes on detsembrikuu puittoodete müügiindeksi kasv rekordiline.
Müügiindeks 2014 (eelmise aasta sama kuu = 100)
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Puit- ja pabertoodete tootmise mahuindeks (2010 = 100)
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Pikemaajalises vaates, võrdluses 2010.a. tasemega, on tööpäevade arvuga
korrigeeritud tootmise mahuindeksid kõrgemal. Kaheteist kuu keskmine trend on
stabiilne. Puittoodete osas on mahutrend selgelt positiivne ja pabertoodete osas
praktiliselt ühel tasemel ega näita selget trendi üles või allapoole.
Puittoodete mahuindeksi kasv oli detsembris töötleva tööstuse keskmisega võrreldes
9,1 protsendipunkti võrra madalamal, oktoobris ning aasta esimeses pooles liikus
puittoodete indeks tööstuse keskmisest kõrgemal.
Veelgi pikemas tagasivaates alates 2005 aastast, on puittoodete indeks saavutanud
uuesti kõrgeima 2006/2007 aasta taseme, kuid pabertoodete indeks jääb sellele veel
alla. Täna on Eesti metsa- ja puidusektor stabiilses faasis, enamus näitajaid on
mõõdukas kasvutrendis.
Ülevaate koostamise aluseks on Statistikaameti andmed.
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