Eesti metsa- ja
puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju
analüüs
2021

Ülevaade uuringust
Eesmärgiks oli analüüsida metsa- ja
puidusektori rolli Eesti majanduses, sh
potentsiaalset mõju erinevate raiemahtude
korral.
Metsa- ja puidusektori käsitlus uuringus:
▪

Metsamajandus

▪

Puidu mehaaniline töötlemine

▪

Puidu keemiline töötlemine

▪

Mööblitööstus.

Uuring tugineb 2019. aasta majandusaasta andmetele. Uuringus
on kasutatud äriregistri, Statistikaameti, Eurostati, World InputOutput Database ja OECD andmeid.

Analüüsi metoodika
Sektori sotsiaalmajandusliku panuse hindamisel
kasutati sisend-väljund (input-output) tabelitel
põhinevat mudelit, kus on kaardistatud erinevate
majandussektorite vastastikused sõltuvused. Mõju
väljendati läbi loodava lisandväärtuse ja panuse
tööhõivesse, sh:
▪

Otsene mõju

▪

Kaudne mõju

▪

Kaasnev mõju

Lisaks toodi välja:
▪

Sotsiaalmajanduslik mõju regioonide lõikes, st sektori
osakaalu regioonis loodavast kogulisandväärtusest ja
tööhõivest.

▪

Sektori panuse muutus erinevate raiemahu
stsenaariumite korral (10, 15 ja 19 mln tm / aastas).

Ülevaade metsa- ja puidusektorist
Tegevusalade osakaal metsa- ja puidusektorist

Ettevõtteid sektoris: 3908 (4%)
Töötajate arv: 30 426 (6%)
Müügitulu: €4,361 mld (6%)

Ärikasum: €379 mln (7%)
Otsene lisandväärtus: €1,027
mld (6%)

* Sulgudes toodud % Eesti koguarvust
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Metsa- ja puidutööstuse roll Eesti majanduses
Tabel 1. Metsa- ja puidutööstuse roll Eesti majanduses (otsene, kaudne, kaasnev kokku).

Valdkond

Metsamajandus
Puidu
mehhaaniline
töötlemine

Kogulisandväärtus (mln
€)
656

Osakaal kogu
Osakaal kogu
Töökohtade
Eestis loodud
Eesti
arv (n)
lisandväärtusest
tööhõivest
4%

11 925

Hinnanguline kogulisandväärtus on 2,184
miljardit eurot, mis moodustab ligikaudu
13,8% kogu Eestis loodavast
kogulisandväärtusest.

2,5%

Tööhõive
1 409

8,9%

37 162

7,6%

Puidu keemiline
töötlemine

136

0,9%

2 735

0,6%

Mööblitootmine

347

2,2%

11 445

2,4%

Metsa- ja puidusektor KOKKU*

Lisandväärtus

2184

13,8%

56 003

11,5%

* Sisaldab metsamajandust, puidu mehhaanilist ja keemilist töötlemist ning mööblitootmist. Koondtulemused ei ole
võrdsed eraldiseisvate sektorite summeeritud tulemustega, kuna eri sektorite mõju tulemused kattuvad osaliselt.

Otseselt annab metsa- ja puidusektor tööd
ca 30 000 inimesele. Kaudset ja kaasnevat
mõju arvesse võttes loob sektor ca 56 000
töökohta, mis moodustab ca 12% kogu Eesti
tööhõivest.

Peamised mõjutatud sektorid:
maismaatransport, hulgi- ja jaekaubandus ning teenindussektor.

Metsa- ja puidusektori regionaalne roll
6%

4,3%

22%

Metsa- ja puidusektori panus maapiirkondade
toimetulekusse on märkimisväärne, eriti
Kesk- ja Lõuna-Eestis.

• Ligikaudu viiendik Kesk- ja Lõuna-Eesti

11%

kogulisandväärtusest loodi metsa- ja
puidusektori poolt.

18%

Loodav
kogulisandväärtus

• 14% Kesk- ja Lõuna-Eesti töökohtadest on
seotud metsa- ja puidusektoriga.

6%

3,7%

14%

Iga kümnes Eesti töökoht on seotud kas
otseselt, kaudselt või kaasneva mõju läbi metsaja puidusektoriga.

9%
14%
Kajastab metsa- ja puidusektori ettevõtete
tegevuste otsest, kaudset ja kaasnevat mõju.

Tööhõive
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World InputOutput Database ja äriregistri 2019. aasta andmetel

Foto: RMK pildipank „Võrumaa männik“

Metsa- ja puidusektori panus erinevate raiemahtude korral
Sektori kogulisandväärtus

€2 184,1mln
tänane raiemaht 11,3mln tm

10mln tm €1 933mln (-12%)
15mln tm €2 899mln
19mln tm €3 672mln (+68%)

“

Raiemaht mõjutab
märkimisväärselt metsa- ja
puidusektori poolt loodavat
kogulisandväärtust ja
töökohti. Kõige tugevamalt
on raiemahust sõltuvad
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti
regioonide toimetulek.

Sektori kogu tööhõive

56 003
töökohta

10mln tm 49 562 töökohta (-11% ehk 6442)

15mln tm 74341 töökohta
19mln tm 94156 töökohta (+68% ehk 38 162)

Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2019. aasta andmetele
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Ettevõtted
Tööhõive

3900
€

ettevõtet

kogulisandväärtus

4,1%

13,8%

30 426

56 003

Eesti aktiivsetest
ettevõtetest

otsest töökohta
sektoris

6,8%

Eesti kõikide
ettevõtete töötajatest

“

€2,184mld
kogu Eestis loodavast
lisandväärtusest

töökohta kokku
(otsene, kaudne ja
kaasnev mõju)

11,5%

Eesti kõikide
ettevõtete töötajatest

1 mln tm puidu töötlemisel luuakse 193,3 mln € lisandväärtust

Märkimisväärne panus
maapiirkondades
22% Kesk-Eesti ja 18%
Lõuna-Eesti
kogulisandväärtusest

Oluline panus Kesk- ja
Lõuna-Eesti tööhõives
ca. 14% regiooni
tööhõivest

