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Tarbijahinnaindeksi aastast muutust mõjutas oktoobris enim toit
Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2017. aasta oktoobris võrreldes septembriga -0,2% ja
võrreldes eelmise aasta oktoobriga 3,8%, teatab Statistikaamet.
Kaubad olid 2016. aasta oktoobriga võrreldes 4,8% ja teenused 2,0% kallimad. Kaupade ja
teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta oktoobriga võrreldes tõusnud
6,6% ja mittereguleeritavad hinnad 3,0%.
Eelmise aasta oktoobriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim toidu ja mittealkohoolsete
jookide 7,9% kallinemine, mis andis kogutõusust ligi poole. Sellest omakorda üle neljandiku
andsid 13,3% kallimad piim, piimatooted ja munad, viiendiku 17,6% kallim köögivili ja
kümnendiku 11,3% kallim puuvili. Alkohoolsete jookide 14,8% hinnatõus andis kogutõusust
viiendiku, millest 60% andis 26% kallim õlu. Suuremat mõju indeksile avaldas veel
mootorikütuse hinnatõus. Bensiin oli 2017. aasta oktoobris 7,5% ja diislikütus 9% kallim kui
mullu samal ajal. Toidukaupadest on enim kallinenud või (59%), kartul (33%) ja värske köögivili
(24%).
Septembriga võrreldes mõjutas oktoobris tarbijahinnaindeksit enim kodudesse jõudnud elektri
3,5% odavnemine. Kuumuutusele avaldas suurt mõju ka Tallinna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste laste toidukulude katmise piirmäära kehtestamine, millega kaetakse
põhiosa toidukuludest ja mis tegi lasteaiateenused Tallinna linna kodanikele odavamaks.
Oktoobriks ostetud lennukipiletid olid 13% odavamad kui septembriks ostetud piletid. Värske
köögivili kallines kuuga 12,5%.
Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, oktoober 2017
Kaubagrupp
KOKKU
Toit ja mittealkohoolsed joogid
Alkohoolsed joogid ja tubakas
Riietus ja jalatsid
Eluase
Majapidamine
Tervishoid
Transport
Side
Vaba aeg
Haridus ja lasteasutused
Söömine väljaspool kodu, majutus
Mitmesugused kaubad ja teenused

Oktoober 2016 –
oktoober 2017, %
3,8
7,9
12,1
2,7
2,2
0,9
0,4
2,5
-5,5
1,3
-4,9
6,2
3,2

September 2017 –
oktoober 2017, %
-0,2
0,4
0,5
1,3
-0,9
0,0
0,7
-0,8
-0,1
-0,1
-10,0
-1,3
-0,4

Statistikaamet avaldab tarbijahinnaindeksi iga kuu 5. tööpäeval pärast aruandeperioodi lõppu. Statistikatöö
„Tarbijahinnaindeks“ avaliku huvi peamine esindaja on Rahandusministeerium, kelle tellimusel
Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.
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