
Tarbijabaromeeter  
(Kuuline –mai, juuni, august, september, november, detsember, veebruar, märts) 
 Eesti Konjunktuuriinstituut palub Teil hinnata Eesti ja oma pere majandusliku olukorra muutumist. Teie andmed ja hinnangud jäävad konfidentsiaalseks ja küsitluse tulemusi kasutatakse teadlaste poolt Eesti majandusarengu analüüsimiseks.   

1. Kuidas on muutunud Teie    1 läinud palju paremaks  perekonna majanduslik olukord   2 läinud mõnevõrra paremaks  viimase 12 kuu jooksul?   3 jäänud samaks     4 läinud mõnevõrra halvemaks      5 läinud palju halvemaks     6 ei oska öelda    2. Kuidas võib muutuda Teie   1 läheb palju paremaks  perekonna majanduslik olukord   2 läheb mõnevõrra paremaks  järgneva 12 kuu jooksul?   3 jääb samaks      4 läheb mõnevõrra halvemaks      5 läheb palju halvemaks      6 ei oska öelda    3. Milliseks on muutunud Teie arvates   1 läinud palju paremaks  Eesti majanduslik olukord   2 läinud mõnevõrra paremaks  viimase 12 kuu jooksul?   3 jäänud samaks      4 läinud mõnevõrra halvemaks      5 läinud palju halvemaks      6 ei oska öelda    4. Kuidas võib muutuda Eesti   1 läheb palju paremaks  majanduslik olukord lähema   2 läheb mõnevõrra paremaks  12 kuu jooksul?   3 jääb samaks      4 läheb mõnevõrra halvemaks      5 läheb palju halvemaks      6 ei oska öelda    5. Kuidas on muutunud hinnad viimase     1 hinnad on oluliselt tõusnud  12 kuu jooksul?   2 hinnad on mõõdukalt tõusnud      3 hinnad on natuke tõusnud       4 hinnad on jäänud samaks      5 hinnad on alanenud      6 ei oska öelda     6. Kuidas muutuvad hinnad lähema 12 kuu   1 hinnad tõusevad kiiremini  jooksul (võrreldes möödunud 12 kuuga)?   2 hinnad tõusevad sama kiiresti      3 hinnad tõusevad aeglasemalt      4 hinnad püsivad samal tasemel      5 hinnad langevad      6 ei oska öelda 6.1. Kui küsimusele 6 vastati 1,2,3 või 5, siis     Kui mitu protsenti Teie arvates hinnad järgneva 12 kuu jooksul tõusevad/langevad.   Tõusevad  . . . . .% Langevad  . . . . . %    



 7. Kuidas muutub Teie hinnangul töötute arv   1 kasvab tunduvalt  järgmise 12 kuu jooksul?        2 kasvab mõnevõrra      3 jääb samaks      4 väheneb mõnevõrra      5 väheneb tunduvalt      6 ei oska öelda  
 
  8. Lähtuvalt üldisest  majanduslikust olukorrast,   1 jah, on soodne (hea) aeg  kas praegu on inimestel Eestis soodne (hea)   2 ei soodne ega ebasoodne  aeg püsikaupade (mööbli, TV, külmkapi jne.)   3 ei ole soodne aeg  ostmiseks?   4 ei oska öelda  
  9. Võrreldes eelneva 12 kuuga, kas Teie      1 tunduvalt rohkem  kulutate järgneva 12 kuu jooksul püsi-    2 mõnevõrra rohkem  kaupade ostudele rohkem või vähem raha?   3 umbes sama palju     4 mõnevõrra vähem      5 tunduvalt vähem      6 ei oska öelda  
 10. Lähtudes üldisest majanduslikust   1 väga sobiv aeg  olukorrast, kas Te arvate, et   2 küllaltki sobiv aeg  praegu on raha kogumiseks/säästmiseks:   3 pigem ebasobiv aeg      4 täiesti ebasobiv aeg      5 ei oska öelda  
 11. Kui tõenäoliselt Te suudate lähema   1 väga tõenäoliselt  12 kuu jooksul raha koguda/säästa?   2 küllaltki tõenäoliselt      3 küllaltki ebatõenäoliselt      4 täiesti ebatõenäoliselt      5 ei oska öelda  
 12. Millise järgneva väitega Te   1 säästame palju  hindate oma pere praegust   2 säästame natukene  rahalist olukorda?   3 tuleme ots-otsaga välja      4 kulutame varasemaid sääste      5 elame võlgu      6 ei oska öelda  Nüüd lõpetuseks mõned küsimused Teie kohta 16. A. Kui suur on Teie pere kuu (neto) sissetulek kokku . . . . . . eurot  16. B . (Kui ei soovi öelda, siis … )  alla 500 euro   1    501 - 600    2    601 - 700    3     701 - 800    4   801 - 900    5   901 - 1000    6    1001 –1100   7   1101- 1200    8   1201- 1300    9   1301-1500    10   üle 1500 euro   11   ei soovi öelda   12   



 17. Kas töötate tasustataval töökohal  (töötajana, ettevõtjana)  töötan  1 (vastab edasi küsimusest  18)  ei tööta  2 (vastab edasi küsimusest 20)   18. Kui töötate, siis kellena   juhina       1       tippspetsialistina    2       tehniku või keskastme spetsialistina 3       ametnikuna     4       teenidus või müügitöötajana   5       oskustöötajana, käsitöölisena    6       seadme ja masinoperaatori ja koostajana 7       lihttöölisena     8  19. Kui töötate, siis kas töötate  täisajaga   1     osa ajaga   2  20. Kui ei tööta, siis millega olete hõivatud    olen töötu     1  olen pensionär       2  muu (õpilane, üliõpilane, praktikant, lastega kodus jne)  3    21. Teie haridus alg või põhiharidus  1   kesk- või keskeriharidus  2   kõrgharidus   3  22. Vanus 16-29    1   30-49    2   50-64    3   65 ja enam   4  23. Sugu mees    1   naine    2  24. Elukoht (maakond)          Tallinn  1   Harjumaa v.a. Tallinn    2   Saaremaa, Hiiumaa    3  Ida-Virumaa    4  Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa  5  Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa 6  Pärnumaa, Läänemaa    7  Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa  8   24. B. Elukoht  Tallinn 1 Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve,   2  Muu linn 3 Maa 4         



Tarbijabaromeeter (Kvartaalne – juuli, oktoober, jaanuar, aprill) 
 Eesti Konjunktuuriinstituut palub Teil hinnata Eesti ja oma pere majandusliku olukorra muutumist. Teie andmed ja hinnangud jäävad konfidentsiaalseks ja küsitluse tulemusi kasutatakse teadlaste poolt Eesti majandusarengu analüüsimiseks.   

1. Kuidas on muutunud Teie    1 läinud palju paremaks  perekonna majanduslik olukord   2 läinud mõnevõrra paremaks  viimase 12 kuu jooksul?   3 jäänud samaks     4 läinud mõnevõrra halvemaks      5 läinud palju halvemaks     6 ei oska öelda    2. Kuidas võib muutuda Teie   1 läheb palju paremaks  perekonna majanduslik olukord   2 läheb mõnevõrra paremaks  järgneva 12 kuu jooksul?   3 jääb samaks      4 läheb mõnevõrra halvemaks      5 läheb palju halvemaks      6 ei oska öelda    3. Milliseks on muutunud Teie arvates   1 läinud palju paremaks  Eesti majanduslik olukord   2 läinud mõnevõrra paremaks  viimase 12 kuu jooksul?   3 jäänud samaks      4 läinud mõnevõrra halvemaks      5 läinud palju halvemaks      6 ei oska öelda    4. Kuidas võib muutuda Eesti   1 läheb palju paremaks  majanduslik olukord lähema   2 läheb mõnevõrra paremaks  12 kuu jooksul?   3 jääb samaks      4 läheb mõnevõrra halvemaks      5 läheb palju halvemaks      6 ei oska öelda    5. Kuidas on muutunud hinnad viimase     1 hinnad on oluliselt tõusnud  12 kuu jooksul?   2 hinnad on mõõdukalt tõusnud      3 hinnad on natuke tõusnud       4 hinnad on jäänud samaks      5 hinnad on alanenud      6 ei oska öelda    6. Kuidas muutuvad hinnad lähema 12 kuu   1 hinnad tõusevad kiiremini  jooksul (võrreldes möödunud 12 kuuga)?   2 hinnad tõusevad sama kiiresti      3 hinnad tõusevad aeglasemalt      4 hinnad püsivad samal tasemel      5 hinnad langevad      6 ei oska öelda 6.1. Kui küsimusele 6 vastati 1,2,3 või 5, siis     Kui mitu protsenti Teie arvates hinnad järgneva 12 kuu jooksul tõusevad/langevad.   Tõusevad  . . . . .% Langevad  . . . . . %  7. Kuidas muutub Teie hinnangul töötute arv   1 kasvab tunduvalt  järgmise 12 kuu jooksul?        2 kasvab mõnevõrra      3 jääb samaks      4 väheneb mõnevõrra      5 väheneb tunduvalt      6 ei oska öelda  



 
  8. Lähtuvalt üldisest  majanduslikust olukorrast,   1 jah, on soodne (hea) aeg  kas praegu on inimestel Eestis soodne (hea)   2 ei soodne ega ebasoodne  aeg püsikaupade (mööbli, TV, külmkapi jne.)   3 ei ole soodne aeg  ostmiseks?   4 ei oska öelda  
  9. Võrreldes eelneva 12 kuuga, kas Teie      1 tunduvalt rohkem  kulutate järgneva 12 kuu jooksul püsi-    2 mõnevõrra rohkem  kaupade ostudele rohkem või vähem raha?   3 umbes sama palju     4 mõnevõrra vähem      5 tunduvalt vähem      6 ei oska öelda  
 10. Lähtudes üldisest majanduslikust   1 väga sobiv aeg  olukorrast, kas Te arvate, et   2 küllaltki sobiv aeg  praegu on raha kogumiseks/säästmiseks:   3 pigem ebasobiv aeg      4 täiesti ebasobiv aeg      5 ei oska öelda  
 11. Kui tõenäoliselt Te suudate lähema   1 väga tõenäoliselt  12 kuu jooksul raha koguda/säästa?   2 küllaltki tõenäoliselt      3 küllaltki ebatõenäoliselt      4 täiesti ebatõenäoliselt      5 ei oska öelda  
 12. Millise järgneva väitega Te   1 säästame palju  hindate oma pere praegust   2 säästame natukene  rahalist olukorda?   3 tuleme ots-otsaga välja      4 kulutame varasemaid sääste      5 elame võlgu      6 ei oska öelda  
13. Kui tõenäoliselt Te ostate   1 jah, kindlasti ostan       
 järgmise 12 kuu jooksul auto?   2 küllaltki tõenäoliselt ostan 
     3 küllaltki ebatõenäoline, et ostan 
     4 ei osta 
     5 ei oska öelda 
   
14.    Kui tõenäoliselt Te    1 jah, kindlasti  
 kavatsete järgneva 12 kuu jooksul   2 küllaltki tõenäoliselt 
 osta või ehitada endale maja või    3 küllaltki ebatõenäoliselt 
 korterit?   4 ei osta ega ehita 
    5 ei oska öelda 
 
15. Kui tõenäoliselt Te teete   1 jah, kindlasti  
 järgneva 12 kuu jooksul suuremaid   2 küllaltki tõenäoliselt 
 kulutusi oma maja või korteri   3 küllaltki ebatõenäoliselt 
 ümberehitamiseks    4 ei tee kulutusi 
 või remontimiseks?   5 ei oska öelda  Nüüd lõpetuseks mõned küsimused Teie kohta 16. A. Kui suur on teie pere kuu (neto) sissetulek kokku                                 . . . . . . eurot  



16. B . (Kui ei soovi öelda, siis … )  alla 500 euro   1    501 - 600    2     601 - 700    3     701 - 800    4   801 - 900    5   901 - 1000   6    1001 –1100   7   1101- 1200    8   1201- 1300   9   1301-1500   10   üle 1500 euro   11   ei soovi öelda   12   17. Kas töötate tasustataval töökohal  (töötajana, ettevõtjana)  töötan  1 (vastab edasi küsimusest  18)  ei tööta  2 (vastab edasi küsimusest 20)   18. Kui töötate, siis kellena   juhina       1       tippspetsialistina   2       tehniku või keskastme spetsialistina  3       ametnikuna     4       teenidus või müügitöötajana    5       oskustöötajana, käsitöölisena     6       seadme ja masinoperaatori ja koostajana   7       lihttöölisena     8  19. Kui töötate, siis kas töötate  täisajaga   1     osa ajaga   2  20. Kui ei tööta, siis millega olete hõivatud    olen töötu     1  olen pensionär       2  muu (õpilane, üliõpilane, praktikant, lastega kodus jne)     3    21. Teie haridus alg või põhiharidus   1   kesk- või keskeriharidus  2   kõrgharidus    3  22. Vanus 16-29    1   30-49    2   50-64    3   65 ja enam   4  23. Sugu mees     1   naine    2  24. Elukoht (maakond)          Tallinn  1   Harjumaa v.a. Tallinn    2   Saaremaa, Hiiumaa    3  Ida-Virumaa    4  Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa   5  Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa  6  Pärnumaa, Läänemaa    7  Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa   8   24. B. Elukoht  Tallinn 1 Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve,   2  Muu linn 3 Maa 4          


