
Osa I. Test. TEE ÕIGE VALIK! IGAL KÜSIMUSEL AINULT ÜKS ÕIGE VASTUS. 
 
Milline oli 2019 aasta andmetel Eesti keskmine brutokuupalk? 
a) 1407 € 
b) 1507 € 
c) 1607 € 
d) 1707 € 
 Vastus: a) 1407 € 
 
Milline väide peab paika töö ja töötuse kohta Eestis? 
a) Eestlaste töötuse määr on pisut kõrgem kui mitte-eestlaste töötuse määr 
b) Töötuse määr 2020 III kvartalis oli 11.7% 
c) Osaajaga töötajaid on umbes pool täisajaga töötajatest 
d) Peamine mitteaktiivsuse põhjus on pensioniiga 
e) Kolm suuremat tegevusala hõivatute arvu järgi on: töötlev tööstus; hulgi- ja jaekaubandus; 
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne. 
 Vastus: d) Peamine mitteaktiivsuse põhjus on pensioniiga 
 
Alates 9. detsembrist 2010 on Eesti ………….. täisliikmeks 
a) NATO  
b) ÜRO 
c) OECD  
d) Euroopa Liidu  
e) Schengeni õigusruumi 

Vastus: c) OECD 
 
Milline alljärgnevatest riikidest ei kuulunud 2020. aasta neljandas kvartalis Eesti viie suurima 
ekspordipartneri hulka? Kas 
a) Saksamaa  
b) Rootsi 
c) Soome  
d) Läti 
e) Leedu  
f) USA  

Vastus: e) Leedu 

 
Turu tasakaalu seadust, mille kohaselt nõudlus loob iseendale pakkumise, tuntakse ………….. 
seadusena 
a) Keynesi  
b) Say 
c) Malthuse 
d) Ricardo 
e) Marshalli  

Vastus: a) Keynesi 
 
Kaht kaupa peetakse asenduskaupadeks ehk substituutideks, kui  
a) ühe kauba hinna langus toob kaasa teise kauba nõudluse kahanemise 
b) ühe kauba nõudluse langus toob kaasa teise kauba pakkumise kasvu 
c) ühe kauba hinna langus toob kaasa teise kauba pakkumise vähenemise 
d) ühe kauba nõudluse kasv toob kaasa teise kauba pakkumise languse 



e) ühe kauba hinna tõus toob kaasa teise kauba nõudluse kahanemise 
Vastus: a) ühe kauba hinna langus toob kaasa teise kauba nõudluse kahanemise 

 
Hüvise pakkumiskõvera nihkumist paremale alla põhjustab 
a) hüvise tootmistehnoloogia täiustamine 
b) selle hüvise tootmisel kasutatud sisendite hinna tõus 
c) tarbijate sissetulekute kasv 
d) firmade arvu vähenemine antud tootmisharus 
e) täiendkauba hinna langus  

Vastus: a) hüvise tootmistehnoloogia täiustamine (pakkumine suureneb) 
 
Kui nõudluse ristelastsuskoefitsient on –1,4 („miinus 1,4“), siis on tegemist  
a) normaalkaupadega 
b) inferioorsete ehk väheväärtuslike kaupadega 
c) luksuskaupadega 
d) asenduskaupadega 
e) täiendkaupadega 

Vastus: e) täiendkaupadega (ehk komplementidega) 
 
Monopolistlik konkurents tähendab 
a) suurt arvu firmasid, mis toodavad diferentseeritud toodangut 
b) suurt arvu firmasid, mis toodavad homogeenset toodangut 
c) väikest arvu firmasid, mis toodavad homogeenset toodangut 
d) väikest arvu firmasid, mis toodavad diferentseeritud toodangut 
e) üht firmat, mis toodab ainulaadset toodangut  

Vastus: a) suurt arvu firmasid, mis toodavad diferentseeritud toodangut 
 
Eelarvejoone tõusu muutumise põhjuseks on muutus 
a) tarbija sissetulekus 
b) tarbija eelistustes 
c) ühe või mõlema kauba hinnas 
d) asendamise piirmääras 
e) ostukoguses  

Vastus: c) ühe või mõlema kauba hinnas 
 
 
Tüüpilises maksebilansis ei kuulu jooksevkonto alla 
a) teenuste konto 
b) kaupade konto 
c) tulukonto 
d) jooksevülekannete konto 
e) reservide konto 

Vastus: e) reservide konto 
 
Kui riigi kogu elanikkond on 100 miljonit inimest, tööealine elanikkond 75 miljonit, kellest töötab 
46 miljonit ja töötuid on 4 miljonit, siis töötuse määr (töötuskordaja) on 
a) 7,5% 
b) 4,6% 
c) 8,0% 
d) 4,0% 



Vastus: c) 8,0% 
 
Nominaalset sisemajanduse koguprodukti mõõdetakse 
a) püsivhindades 
b) baasaasta hindades 
c) jooksevhindades 
d) konstantsetes hindades 

Vastus: c) jooksevhindades 
 
Majanduspoliitiliste meetmetega püütakse vähendada esmajoones 
a) hooajalist töötust 
b) struktuurset töötust 
c) töötuse loomulikku määra 
d) tsüklilist töötust 
e) siirdetöötust (friktsionaalset töötust) 

Vastus: d) tsüklilist töötust 
 
Sisemajanduse puhasprodukt võrdub 
a) kogurahvatulu miinus kaudsed maksud 
b) sisemajanduse koguprodukt miinus amortisatsioon 
c) aasta jooksul valmistatud vahetoodete ja –teenuste turuväärtusega 
d) isiklik kogutulu lahutatud netomaksud 

Vastus: b) sisemajanduse koguprodukt miinus amortisatsioon 
 
Mitu osa on Osterwalderi ärimudelil? 
a) 5 
b) 7 
c) 9 
d) 11 
 Vastus: c) 9 
Lean Canvase ärimudelis on, aga Osterwalderi ärimudelis ei ole: 
a) Partnerid 
b) Mõõdikud 
c) Tegevused 
d) Ressursid 
 Vastus: b) Mõõdikud 
Väikeettevõttes on töötajate arv: 
a) 0-49 
b) 0-50 
c) 10-49 
d) 10-50 
 Vastus: c) 10-49 
 
Milline järgnevatest tehingutest suurendab ettevõtte bilansimahtu? 
a) Töötasude väljamakse 
b) Pangast laenu saamine 
c) Klient tasus arve 
d) Töötasude arvutamine 
e) Igakuine kulumiarvestus 
 Vastus: b) Pangast laenu saamine 



Millise näitaja võib leida bilansist? Märgista kõik õiged vastused. 
a) jaotamata kasum 
b) põhivara soetamise väljaminekud 
c) tööjõukulud 
d) müügitulu 
e) dividendi väljamakse 
 Vastus: a) jaotamata kasum 
 
Tekstülesanded: 
 
Ülesanne 1 (6p): 5000 tooteühiku valmistamisel aastas on ettevõtte kogukulud 125 000 eurot, millest 75 

000 eurot moodustavad muutuvad kulud ning ülejäänud 50 000 eurot on püsivad kulud. Kui suured on 

ettevõtte järgmise aasta kogukulud, kui järgmisel aastal valmistatakse 7000 tooteühikut? (6p) 

Ülesanne 2 (6p): Kolme tonni teravilja vee sisalduseks mõõdeti 12%. Pärast kuivatamist selle kaal 

vähenes 240 kg võrra. Kui suur on nüüd teravilja niiskuse protsent? (6p) 

Ülesanne 3 (8p): Oletame, et on valida kahe projekti vahel, mille realiseerimiseks on ette nähtud üks ja 

sama alginvesteering 33 300 €. Sissetulekud tekivad mõlemal juhul kolme aasta jooksul (alati iga aasta 

lõpul) vastavalt tabelis toodud andmetele. Eeldame, et pärast kolmandat aastat mõlemas projektis 

rohkem sissetulekuid ei ole. Kumb projekt on majanduslikult edukam olukorras, kus diskontomäär on 

10% ja diskonteerimisel kasutatakse liitintressimeetodit? (4p) Kas eraldiseisvalt on A ja B projektid, mida 

tasuks nende andmete juures ette võtta? (4p) 

 Esimene aasta Teine aasta Kolmas aasta 

Projekt A 9000 14000 18000 

Projekt B 20000 15000 4000 

 

Ülesanne 4 (8p): Juku otsustas pärast ülikooli lõpetamist hakata tegelema ettevõtlusega ja registreeris 

oma Jukuraamat OÜ ka käibemaksukohustuslaseks. Jaanuarikuus suutis ettevõte müüa raamatuid 2000 

euro eest, millele lisandus käibemaks 9%. Samal kuul soetas ettevõte köitetöödeks vajalikke materjale, 

arve 300€ (sisaldab 20% käibemaksu). Endale maksis omanik töötasu 600 eurot (bruto). 

1. Milline käibemaksusumma laekub kirjastuselt nende tehingute pealt riigieelarvesse? (4p) 

2. Kui suured on kirjastuse tööjõukulud kuus? (4p) 

Ülesanne 5 (10p): Elektrijaamas on 3 turbiini A, B ja C, milledest aasta jooksul hoiti turbiini A töös 90% 

koguajast, turbiini B 70% ja turbiini C 60% koguajast. Mitu protsenti koguajast minimaalselt said olla töös 

kõik turbiinid? (10p) 

Ülesanne 6 (14p): Firma tegevuse kohta on teada järgmised andmed: 

 

kui toote hind p = 5 rahaühikut, siis vastav läbimüük Q =140, kui aga hind p = 10 rahaühikut, siis vastav 

läbimüük Q =130. 

a) Leida firma nõudlusfunktsioon eeldusel, et see on lineaarne. (2p) b) Leida firma kasumifunktsioon. 

(3p) c) Algetapil korraldab firma tootmist selliselt, et oleks tagatud keskmiste kulude miinimum. Kui suur 



peaks siis olema vastav tootmismaht Q? (3p) Kui suur on siis kasum? (1p) d) Hiljem korraldab firma 

tootmise selliselt, et saada maksimaalset kasumit. Kui suur peaks siis olema tootmismaht? (4p) Kui suur 

on vastav kasum? (1p) 

Ülesanne 7 (18p): 

Tarkade mõtete OÜ bilansi kohta on teada järgmised andmed (aasta lõpu seisuga, eurodes) 

Aktiva  
Raha 195 000 

Nõuded ostjate vastu A 

Varud B 

Materiaalne põhivara C 

Koguvara 2 800 000 

Passiva  
Võlad tarnijatele 600 000 

Lühiajalised laenud D 

Pikaajalised kohustised E 

Aktsiakapital 300 000 

Jaotamata kasum F 

  
Lisaks on teada: 

1) Lühiajaliste kohustiste kattekordaja oli 2 korda. 

2) Võlakordaja oli 0,6 korda. 

3) Varude käibesagedus oli 6 korda.  

4) Müüdud toodangu kulud olid 2,4 mln eurot 

5) Varude väärtus aasta alguses oli 380 000 eurot. 

6) Müügitulu oli 4 mln eurot, millest 75% müüdi järelmaksuga.  

7) Ostjate nõuete käibesagedus oli 4 korda. Ostjate nõuded olid aasta jooksul stabiilsed. 

8) Aruandeaastal teeniti nullkasum. 

Arvuta puuduvad bilansikirjed A, B, C, D, E ja F. Igaühe õige arvutus annab 3p. 

Suhtarvude valemid 

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustised 

Võlakordaja = kohustised kokku / passiva 

Varude käibekordaja = müüdud toodangu kulud / keskmised varud 

Ostjate nõuete käibesagedus = müügitulu / keskmised nõuded ostjate vastu 

Keskmine bilansinäitaja arvutatakse aasta alguse ja lõpu seisu aritmeetilise keskmisena 

 

 

 



Lahendused: 

Ülesanne 1: 

Muutuvkulu ühiku kohta = 75000 / 5000 = 15 eurot 

Kogu muutuvkulu prognoos järgmiseks aastaks: 15 * 7000 = 105 000 eurot 

Püsivad kulud püsivad ka järgmiseks aastaks: 50 000 eurot 

Kokku: Järgmise aasta kogukulud on 105 000 + 50 000 = 155 000 eurot 

 

Ülesanne 2: 

Kolmes tonnis kuivatamata teraviljas on 0,12*3=0,36 tonni vett. Pärast kuivatamist vähenes veehulk 

0,24 tonni võrra; sama palju vähenes ka teravilja kogukaal, mis on nüüd 3 – 0,24 = 2,76 tonni. Seega 

kuivatatud teraviljas on nüüd 0,36 – 0,24 = 0,12 tonni vett, mis protsentuaalselt moodustab: 

0,12/2,76 * 100% = ca 4.3% 

 

Ülesanne 3: 

Kuna liitintresside korral lõppsumma S arvutamiseks kasutatakse valemit 

S = P (1+r)^t 

Kus P on lähtesumma, r aastaintressimäär ja t aeg aastates, siis juhul, kui lõppsumma S on teada, 

saab lähtesumma avaldada kujul: 

P = S / (1+r)^t 

Seega Projekti 1 tulude summaarne nüüdisväärtus on: 

P1 = 9000 / 1,1 + 14 000 / 1,1^2 + 18 000 / 1,1^3 = 33 276 € ehk vähem kui alginvesteering. Seda 

projekti ei tasu ette võtta. 

Projekti 2 tulude summaarne nüüdisväärtus on: 

P2 = 20000 / 1,1 + 15 000 / 1,1^2 + 14 000 / 1,1^3 = 33 584 € ehk rohkem kui alginvesteering. P2 on 

tulusam kui P1 ja võib töösse võtta. 

Ülesanne 4: 

1. Müügilt käibemaks 180€ - ostudelt sisendkäibemaks 50€ = 130€ tuleb tasuda käibemaksu 

2. Tööjõukulud on 802,80 eurot kuus (brutopalgale lisandub sotsiaalmaks 33% ja tööandja 

töötuskindlustusmakse 0,8%, 600*1,338=802,8) 

 

 



Ülesanne 5: 

Üheaegselt saavad A ja B olla minimaalselt töös 60% koguajast. Sel juhul maksimaalne koguaeg, mil 

A ja B koos ei tööta, saab olla 40% koguajast. Selle stsenaariumi realiseerumise korral ainult A ja C 

koos või ainult B ja C koos saavad töötada maksimaalselt 40% koguajast. Kuna aga C on töös 60% 

koguajast, siis üheaegselt saavad A, B ja C olla töös minimaalselt 20% koguajast. 

Ülesanne 6:  

 

Vastus: 

a) Lineaarne nõudlusfunktsioon on q= -2p + 150 

b) Kasumifunktsioon on -3Q½2 + 72q - 90 

c) Keskmist kulu minimeerib tootmismaht Q1 = 6, vastav kasum on 234 rahaühikut 

d) Kasumit maksimeeriv tootmismaht on Q2 = 12 ja vastav kasum on 342 rahaühikut 

 



Ülesanne 7:  

A – 750 000 = 4 000 000 / 4 х 75% 

B – 420 000 = 2 х 2 400 000 / 6 – 380 000 

C – 1 435 000 = 2 800 000 – 195 000 – 750 000 – 420 000 

D – 82 500 = (195 000 + 750 000 + 420 000) / 2 – 600 000 

E – 997 500 = 0,6 х 2 800 000 – 600 000 – 82 500 

F – 820 000 = 2 800 000 – 600 000 – 82 500 – 997 500 – 300 000 

 


