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Milline on uus normaalsus maailmamajanduses?

• Kas ühe hegemooni põhisest majanduskorrast kahe või mitme 
hegemooni põhise majanduskorrani?

• Kas ees ootab deglobaliseerumine? Kaks suurt leeri oma 
tagamaade ja liitlastega.

• Kas aeglasem majanduskasv ja vähem rahvusvahelist 
kaubandust?

• Kas reeglitepõhisest maailmamajandusest regioonideni oma 
reeglitega?

• Kas globaalsete-üleilmsete väärtusahelate asemele tulevad 
regionaalsed väärtusahelad?  

• Kas Eestil on lootust võita regionaalsetes väärtusahelates?



Hiina president Xi Jinping ütles 2019.a kevadel – tulemas on
musta luige ja halli ninasarviku ehk needuste aasta 

Hiina ebausk - üheksaga lõppevad aastad 
toovad halba
1979 – Hiina Vietnami sõda
1989 – Tianmeni väljak

2019 detsember – COVID-19

Ettearvamatud
intsidendid

Suure tõenäosusega toimuvad,
kuid juhitamatud muutused

Nikkei Asian Review, 2020



Globaliseerumise võitjad

Hiina töötleva tööstuse keskmine aastapalk (nominaalselt)

Kui suur osa elanikkonnast sai päevas kulutada vähem kui 1.90 USD 
(ostuvõime pariteedi alusel) (World Bank, 2020) 

2002. aastal ja nüüd…. Elanikkond 2020
Hiinas 30,1 % 0,5% (2016)            1,44  miljardit
Indias 38,2 % 21,1% (2011)           1,38    miljardit
Brasiilias 10,4 %           4,4 %  (2018)           0,22  miljardit
Indoneesias 22,8 %     4,6 %  (2018)           0,28  miljardit



Rahvusvahelise 
kaubanduse kasv 

on käinud käsikäes 
äärmise vaesuse 
vähenemisega

Globaliseerumise võitjad



Aasia tagasitulek maailmamajandusse

Source: Maddison, IMF

Riikide osatähtsused kogu maailma majanduslikust kogutoodangust (tinglikust SKP-st)



Regioonide majanduste suurused 2012 ja 2045 aastal
(SKP triljonites USD PPP)

Allikas: Suurbritannia Kaitseministeerium



Kumulatiivne inflatsiooni arvestav töötajate 
mediaan-tunnipalga muutus USA-s erinevate 
haridustasemete lõikes 1997-2017 (protsentides) 

„GLOBALISEERUMISE KAOTAJAD“



Branko elevandijooonis (Branko’s elephant chart) Maailmapangalt  -
‘uus’ globaliseerumise ajajärk ja sissetulekute muutused maailmas

9
Source: Milanovic,B. (2016). Global inequality. Harvard University Press.
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136

Keskklassi elatustase
USA-s ja Lääne Euroopas 
ei ole enam paranenud



Majanduslik ebavõrdsus on USA-s kiiresti kasvanud

Ebavõrduses kasvu peetakse maailma majanduse arengu seisukohalt 
üheks tõsisemaks probleemiks



Üleilmastumine ja populismi majanduslikud juured

• Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimine

• Globaalsete väärtusahelate teke – kaasatakse tärkavad majandused

• Odavam tööjõud Aasias 

• Sunnib Euroopa ja Põhja Ameerika tööliklassi nõustuma väiksema 
palgakasvuga  (Rodrik, 2018). 

• Need globaalse majanduse objektiivsed protsessid on ära kasutatud 
populistide poolt pakkumaks lihtsaid lahendusi 

• Sageli ei ole erinevate riikide valitsused teinud küllalt, et 
aidata neid globaliseerumise kaotajaid (ümberõpe, uute 
töökohtade avamine, mobiilsustoetused …). 

• Valitsuste tegemata töö on viljaks pinnas populistlike 
poliitikate tekkeks ja kasvuks



Kes on maailma juhtriik tulevikus?

2019 IMF hinnang triljonites USD  PPP nominaalselt 2021
Hiina              27,308 16,642
Euroopa Liit 27,771  (24,6 Suurbritanniata)
USA               21,439 22,675
India              11,325 3,049
Jaapan           5,747 5,378
Saksamaa      4,444 4,319



G.Allison  „Destined for War“ (2017),  
“China and the US are 
currently on a collision course for war”.

Graham Allison.2012 Financial Times
“the defining question about 
global order in the decades ahead will 
be: can China and 
the US escape Thucydides’s trap?”

Suurim riskide allikas:
kuidas USA reageerib Hiina
tõusule?



• ÜRO peasekretär A.Guterres

hoiatas 2019.a. sügisel: 
Suure murenemise eest ( the Great Fracture). Ta 
ütles "the world splitting in two, with the largest 
economies on earth creating two separate and 
competing worlds, each with their own dominant 
currency, trade and financial rules, their own 
internet and artificial intelligence capacities, and 
their own zero sum geopolitical and military 
strategies". The two worlds will certainly have 

different value-systems.

the world is “creeping towards two 
different sets of economic, trade, 
financial, and technology rules, two 
divergent approaches in the 
development of artificial intelligence 
— and ultimately two different 
military and geo-political strategies.”

Uuesti 2021.a. sügisel 



• 2019.a. juunis Shangri-La Dialogue 2019 avakõnes ütles 
Singapuri peaminister Lee Hsien Loong:

while Asia continued to value the United States’ 
presence, the U.S. needed to learn to accept China’s rise. 



Hiina valmistub vormima 21. sajandit
samal viisil, kui USA vormis 20. sajandit

Hiina kolm strateegilist põhimõtet:
1) USA kui hegemooni poolt teiste kontrolliks

kasutatavate meetmete nõrgendamine
1989-2008

2)  Hiina võimete arendamine teiste üle kontrolli
saavutamiseks. (teiste riikide austuse
saavutamine läbi ähvarduste, meelituste või
seadusliku seisundi. 
2008-2016 regionaalne hegemoon Aasias

3)  Globaalse laienemise strateegia
2017 - …    USA väljavahetamine globaalse
liidri kohalt

2021 Book by Rush Doshi
– founding director of 

Brookings China Strategy Initiative
Currently China Director at
The National Security Council



• Juulis 2021 Hiina KP 100 aastapäeval teatas XiJinping:  

Hiina eesmärk on rajada uut tüüpi
rahvusvahelised suhted ja uut tüüpi

inimkond, millel on ühine tulevik.

• Rush Doshi (2021) arvab, et Hiina on nüüdseks
loobunud Deng Xiaopingi omaaegsest
soovitusest, mis kõlas: "Varja oma võimeid ja 
oota oma aega"



„Tulevik ei ole vaid Aasia “
Joseph Nye, Harvardi ülikooli emeriitprofessor
Kennedy School of Government, endine dekaan

„ Kas kujutate ette autoritaarset Aasia liitu Hiina juhtimisel?“
„ Ma ei usu, et Jaapan ja India oleks nõus alistuma 

Hiina väärtussüsteemile ega nõustuks ka sellega, et Hiina
määrab maailma jõutasakaalu“.

• Allikad: The Diplomat 28.2.2020 ja 
https://www.technocracy.news/trilateral-joseph-nye-the-future-
is-not-asian/

„USA jääb tugevaimaks globaalse sõjalise jõu
(hard power) mõttes. USA on ka pehme jõu (soft 
power) osas Hiinast parem vaatamata Trumpile“



Kagu Aasia riigid 
soovivad piirata
Hiina juhtrolli
maailma-
majanduses



Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP)

15.Novembril 2020 15 riiki : ASEAN-i liikmed ja
viis regionaalset partnerit (Austraalia, Jaapan,
Uus Meremaa, Hiina ja Lõuna Korea) 
kirjutasid alla  uue kaubandusliidu
loomisele 

India ja USA osalesid ka läbirääkimistel, kuid jäid
siiski kõrvale 

"This is accelerating the shift toward Asia," Jeffrey Sachs, 
professor and director of Columbia University's Center for 
Sustainable Development, told Nikkei Asia

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), kaubanduslepe Austraalia, Brunei, 
Kanada, Tsiili, Jaapani, Malaisia, Mehhiko, UusMeremaa, Peruu, Singapuri ja Vietnami vahel, mis kunagi ei teostunudki



AUKUS

Austraalia, Suurbritannia ja USA julgeolekualane
kokkulepe 15.sept.2021

By signing the Aukus pact last week, 

Australia revealed where it 
stands in the world:
It is taking the side of the US 

over China.
Indonesia has cancelled a meeting with Australia's Prime Minister Scott Morrison, and 
Malaysia has warned the pact is a "catalyst for a nuclear arms race".



1. veebr. 2021.a. esitas
Suurbritannia liitumistaotluse

16. sept 2021.a. esitas Hiina
liitumistaotluse

USA loobus selles
osalemisest
2017.a president
Trumpi algatusel

CPTPP katab laiemat valdkonda kui RCEP



• Järgmised 30 aastat – pidevad pinged tekivad tulenevalt 

suuremast vastastikusest sõltuvusest ja
intensiivistuvast konkurentsist indiviidide ja riikide 
vahel

• Raske on rahuldada globaalseid ressursside vajadusi
=> riigid hakkavad üha enam liikuma 
individuaalsete lahenduste suunas mitte kasutades 
mitmepoolseid lahendusi 

• Nt..hoolimata globaliseerumise kasudest, kahepoolsed 
kokkulepped ressursside pakkujate ja peamiste 
tarbijate vahel muutuvad üha enam tavalisteks, 
ähvardades maailmaturge fragmenteerida)

Jõuvahekordade ümberkujundamine maailmamajanduses



Briti Kaitseministeeriumi arvamus

• Hoolimata majanduslikust vastastikusest 
sõltuvusest ja globaalprobleemidest (nt. 
kliimamuutused), mis nõuavad ühiseid lahendusi

Jõukasutamine on suure tõenäosusega suunatud 
antud riigi enda huvidele mitte ühishüvede
loomisele



USA ja Hiina sõjalised kulutused 
(jooksvates hindades, milj.USD)

2018.a. 2020.a.
USA 635 miljardit USD 766 Miljrd. USD
Hiina 239 miljardit USD 249 Miljrd USD

USA kulutused milj.USD

Hiina kulutused milj.USD





2015.a. kuulutati välja 
Hiina peab saama maailma 
juhtivaks tööstusriigiks
muutuma tehnoloogiliselt 
sõltumatuks 
EESKUJU – „tiigrid“ (Singapur, Korea …)
Sihitud võtmevaldkondadele
Realiseeritakse tugeva riigi toega
riigi- ja eraettevõtete kaudu

Xi kõnes 2021.a : 2049.a-ks 
saavutada “rahvuslik uuenemine”

- Mis tähendab eelkõige USA asendamist maailma liiderriigi kohal

Merics, 2019



2017 a. Hiina Midea ostis Kuka –
Saksamaa juhtiva robotite arendaja ja tootja

Hiina robotiseerimine pakub palju võimalusi 
tehnoloogiaettevõtetele Euroopas, Ameerikas, Aasias



President Xi plaan alates 2015 a.
Algselt kaks komponenti: 
Silk Road Economic Belt ja
21st Century Maritime Silk Road. 
Algul kolm koridori Hiina ja Euroopa
ühendamiseks läbi:
Kesk Aasia, 
Lääne Aasia
Lõuna Aasia
Programmi esialgne maksumus 
kavandati 5 triljonit USD 
infrastruktuuri kulutusi



Hiina  Uue Siiditee projekti 
raames 16+1 formaat 
Kesk- ja Ida Euroopa (nn. Vahe 
Euroopa) taristu, kõrg- ja rohe-
tehnoloogiate arendamiseks





Kolme mere algatus (Three Seas Initiative)

Läänemeri

Must meri

Aadria meri

EL algatus, mida toetab ka USA (esmakohtumine Dubrovnikus 2016) investeerida 
The Three Seas Initiative Fundi kaudu 3-5 miljardit eurot transpordi, energia ja 
digitaalse infrastruktuuri  arendamiseks Kesk- ja Ida Euroopas



Three Seas Investment Fund – allkirjastati 2018.a Bukaresti kohtumisel 

Klaipeda

Thessaloniki

Fondi eesmärk on kaasata raha, et olla võimelised toetama 
taristu projekte kuni 100 miljardi euro väärtuses

Poola ja Rumeenia asutajatena
lubasid panna sinna fondi kumbki 
500 miljonit



Hiina koos Hong Kongiga
on otseinvesteeringute
suurima vastuvõtja 
maailmas

Kellel on raha investeeringuteks?

Kuid ka suur investor
2012.a. investeeris
enam kui Saksamaa ja 
Suubritannia kokku

2018.a.
USA           300
Hiina          143
Jaapan      143
Saksamaa   98
HongKong 82

2018.a.
USA           246
Hiina 136
HongKong174



Kuhu Hiina on investeerinud? Mõned näited 
Euroopast?



USA ja Hiina majanduste lahkukasvamine
(decoupling)

• Välismajanduslik (USA kaubandustõkked, piirangud 

välisinvesteeringutele )

• Tehnoloogiline (Internet, GPS, Huawei … )

• Rahanduslik (U.S. seadusandluse muudatuste algatused, mis sunniks 

Hiina ettevõtteid USA reegleid jälgima või peaksid lahkuma USA
finantsturult)

Huawei Kunpeng 920 -alternatiiv Intelile -



“We lose billions of dollars and, if we did not do 
business with them, we would not lose billions of 
dollars. It’s called decoupling” (D.Trump 2020)

Kuid tegelik tulemus on erinev. USA tootjad on 
pidanud loobuma müügist mitte ainult Hiinale vaid
ka oma liitlastele Taivanile, Lõuna Koreale jne.



Mitmepoolne liberaalne kaubandussüsteem mureneb

• alates 1944.a. Bretton Woodsi leppest on arendatud 
mitmepoolset kaubandussüsteemi (GATT, WTO)

• rahvusvahelise kaubanduse kasv on seni olnud pingete 
minimeerija 

• pidev meeldetuletus, et riikidel on ühised huvid ja nad saavad 
vastastikusest mõistmisest kasu. 

• Tänane olukord halveneb kiiresti

• Investorid näevad vaeva, et mõista, kas Hiina ja USA vahel 
toimub vaid vastik kaubandussõda või kompromissitu külm 
sõda



USA ja Hiina tollimaksumäärade areng
2018-2020



Tehnoloogiline natsionalism – kasvav suundumus
maailmamajanduses

• Uus merkantilistlik vaade, mis seob tehnoloogilise innovatsiooni 
majandusliku edukuse, sotsiaalse stabiilsuse ja riigi 
julgeolekupoliitikaga.

• Valitsuse sekkumine turule on õigustatud kui kaitse opportunistliku või 
lausa vaenuliku riigi vastu

• Tehnoloogiline natsionalism püüab luua oma riigi huvigruppidele 
konkurentsieelist ja selle levitamist globaalselt

• Avaldub tulevikku suunatud tööstusharude osas – andmeanalüütika, 
robootika, tehisintellekt ja masinõpe, jälgimistehnoloogiad, 5G võrgustik 
jne. Nende tööstusharude südamikus on kiibid (chips)



Tulevase majandusarengu
südamikus on kiibid



Globaalne pooljuhtide turg 1987-2020 (miljardites USD)



Kiibitootjate turuosakaalud 2018.a.

USA osatähtsus
maailma kiibiturul
2014-2018

Pidev aeglane langus



Hiina peamised ekspordi ja impordi kaubagrupid

Hiina impordib kõige rohkem kiipe
maailmas ja suuremas mahus kui 
naftat





Hiina vajab tohutus koguses 
See vajadus kaetakse
suures osas impordiga 

IMPORDIVAJADUS



Maailma TOP-15 kiibitootja hulgas ei olnud 2018.a veel ühtegi Hiina ettevõtet 



KUIDAS SUHTUVAD MAAILMA RIIGID HUAWEI KAASAMISSE 5G ARENDAMISEL

Huawei on sama suur kui Microsoft
SUURIM 20% osa maailma mobiiliturust
Väga oluline telekommunikatsiooni infra
pakkuja



Huawei domineerib
juba neljas 

maailmajaos viiest

Selline on 
hinnanguliselt
turg, kui Huawei 
juurdepääs
keelataks

2019 seis



Praegu Huawei sõltub veel väga olulisel määral Hiina välistest pakkujatest



USA vastumeetmed - Trump 2019

A.Tehnoloogia müügi peatamine
B. Hiina pooljuhtide tööstusharusse USA poolt 
investeerimise keelamine
C. Ei lubata enam Hiina ettevõtetel omandada 
osalusi USA või ka teistes Lääne bloki riikides.
Selleks kasutatakse järgmisi meetmeid:

• Ekspordipiirangud ja ekspordi litsentside kasutamine “dual use 
technologies” põhimõttel

• Koostatakse ettevõtete nimekiri , kes ei tohi investeerida enam Hiinasse 
(BIS Entity List)

• Liitumiste ja ülevõtmiste blokeerimine Committee on Foreign

Investment in the United States (CFIUS) poolt



USA keelustab
tehnoloogiale 
juurdepääsu 
praktiliselt kõigis 
MADE in CHINA 2025
loetletud 
tegevusvaldkondades



EL protektsionism Hiina suhtes kasvab samuti

• Euroopa Liit on Hiinale andnud 2019.a. dokumendis

“Süsteemse konkurendi” (“systemic rival”)  tiitli. 

• Euroopa Parlament on ratifitseerinud reeglid

suurendamaks juurdlusi investeeringute alal, 

mis puudutavad rahvuslikku julgeolekut.

• Eriti aktiveeruti pärast seda, kui Hiina Midea Group 

omandas 81 % Saksa robotitootja KUKA aktsiatest.

Suurenenud protektsionism Hiina suhtes – keelati Aixtron ostmine
Fujian Grand Chip Investment Group poolt ja samuti Leifeld Metal 
Spinning AG-d ei lubatud osta ära Hiina riigifirma Yantai Taihai
Group poolt



Mis hakkab toimuma pärast COVID-19?

1. Ilmnes USA ja muu Lääne maailma liigne sõltuvus Hiina 
töötlevast tööstusest strateegiliselt olulistes valdkondades 
(ravimitööstus, autotööstuse komponentide, arvutite, mobiiltelefonide jm. osas)

2. Üldine konsensus, et re-shoring ja ring-fencing on vajalik, et 
Hiinast vähem sõltuda

3. Hiina kahekordistab tehno-natsionalistlikul eesmärgil 
tehtavaid kulutusi. Hiina KP lisas 1,4 triljonit USD senisele juba eraldatud 2 
triljonile digitaalse infrastruktuuri arendamiseks. Lisaks Made in China 2025 
plaanidele

4. USA kiirendas ekspordipiirangute elluviimist ja USA 
tehnoloogia tarneahelaid käsitletakse kui relvastust (vältimaks 
Huawei varustamist vajalike kiipidega) 

5. USA ja Hiina suhete halvenemine  - TOIMUB HÜBRIIDNE 
KÜLM SÕDA



Mis muutub majanduses pärast COVID-19 kriisi?

a) RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

• Hiina suurendab enda rolli maailmamajanduses (eriti soft power)

• Ülemaailmsed väärtusahelad muutuvad regionaalsemateks

• Tehnoloogiline lahkukasvamine Lääs vs Ida süveneb

• Struktuurimuutused – e-kaubanduse uus kasv, strateegilised töötleva tööstuse harud 
Läänes kasvavad

b) EESTI ETTEVÕTLUSE JAOKS

• Uued võimalused regionaalsemates väärtusahelates

A. Nearshoring – otsitakse partnerid lähedamatest riikidest

B. Backshoring – tuuakse osa ettevõtteid või nende tegevusest  Hiinast tagasi 

C. Reshoring – ettevõte või osa selle tegevusest viiakse Hiinast ära teistesse sama 
piirkonna riikidesse (nt.Vietnam) või Ameerikasse (nt.Mehhiko)  või Euroopasse (nt. 
Poola)  EESTI ?

• E-lahenduste müük (ka riigi tasandil lahendusi oleks vaja müüa)

• Hea hakkamasaamine COVID-19 riigi tasandil – toetab püüdlusi



NÄIDE – väärtusahelate regionaliseerimisest
Kus on vaja muldmetalle?

Rakettide juhtimisseadmetes
Mobiiltelefonides
Arvutite kõvaketastes
Elektriautodes
Tuulegeneraatorites
Jne.



Muldmetallide import – strateegiline probleem 
USA ja Hiina suhetes

Missugustest riikidest saab USA oma vajaliku
muldmetallide komplekti?

Allikas. South China Morning Post, 2020, infograafika

Hinnatud varud maailmas  120 milj. tonni
s.h. HIINA                                44 milj. tonni

BRASIILIA 22 milj. tonni
VIETNAM                          22 milj. tonni
VENEMAA                        12 milj. tonni
INDIA                               9,6 milj. tonni
AUSTRAALIA                   3,4 milj. tonni
USA                                  1,4 milj. tonni

Toodang 2018.a maailmas kokku 170 000 tonni
s.h. HIINA                                         120 000 tonni

BRASIILIA                                       1 000 tonni
VIETNAM                                          400 tonni
VENEMAA                                      2600 tonni
INDIA                                               1800 tonni
AUSTRAALIA                                20 000 tonni
USA 15 000 tonni

NPM SILMET



Muldmetallide tootmine maailmas 1950-2017



Muldmetallide varud ja tootmine 2017.a.



NPM Silmet OÜ (Neo Performance Materials)

• Erakordsed võimekused muldmetallide töötlemisel
(ca 50 protsenti tseerium, 27 protsenti lantaan, veidi vähem neodüüm ja praseodüüm. Lisaks
vähesel määral euroopiumit, samaariumit, gadoliiniumit, dsproosiumit, terbiumit. -
lantaniidide rühma kuuluvad metallid). Sulatatakse nioobiumit ja tantaali
• Ülemaailmses väärtusahelas toorme osas ülioluline koht
• Uus omanik NeoPerformance Materials (Canada) palju tugevam kui eelmine MolyCorp

(US)
• Suured võimalused Hiinast tehase siia ületoomiseks
• Oluline roll Sillamäele ringmajandust toetava akude ümbertöötlemise klastri 

kujundamisel (lisaks pliiakudele ka liitiumakude ümbertöötlemine) 
• Võimekus töödelda ka koobaltit, mis on võtmetähtsusega metall, mida kasutatakse

telefoni- ja elektriautode akudes. Seda kasutatakse ka iPhone’ide ja iPadide akudes
• Akudes kasutatakse lantaani, tseeriumi, neodüümi ja praseodüümi segu
• Neodüümi kasutatakse ülivõimsate magnetite tootmiseks
• Samaariumit kasutatakse koos koobaltiga magnetite tootmiseks



Jaapan, USA, Austraalia ja India koostöö 
muldmetallide väärtusahela tugevdamiseks 

vältimaks Hiina poolset domineerimist

2021.a. märtsis lepiti kokku
koostöö arendamise sammud
Jaapani, USA, Austraalia ja 
India vahel



Millised strateegilised arengusuunad tugevnevad
COVID-19 järgselt (Ernst &Youngi küsitlusest mais 2020) 

E&Y, 2020

Üleilmastumise ümberpööramine

Looduskeskkonna kestlikkus

Automatiseerimine (inimtöö asendamine)



Põhilised strateegiad konkurentsivõime säilitamiseks Eesti ettevõtetes 
(välisosalusega ettevõtete juhtide intervjuude põhjal 2019/2020)

1) Automatiseerimine, digitaliseerimine – igal moel töötajate
asendamine seadmetega (nt. uues TOFTAN 2 tehases –
saetööstusettevõttes - on vahetuses tööl vaid 7 inimest)

2) Toodangu struktuuri muutmine – odvamate tootekategooriate
vahetamine kallimate vastu (nt. Stoneridge tegevus kallim töö 
Suurbritanniast ja Rootsist neile ja Eestis varem tehtud töö Suzhou 
tehasesse Hiinas). 

3) Paindlikkus, lühikesed partiid, kvaliteet, sage ja täpne tarne otse
tarbijale – nt. Ionix kaablikomplektid Rolls Royce 
lennukimootoritele

4) Põhimõtteliselt uute tootmistehnoloogiate rakendamine – nt. 
Linda Nekari Isomix tehnoloogia – kiirendas kääritamisprotsessi ca 
8 korda



Millisena nähakse maailma majanduskasvu OECD poolt lähitulevikus?



Mida arvavad ettevõtete juhid maailmamajanduse 
taastumisest?



COVID-19 piirangute indeks 2020-2021 (Oxford,2021)



Piirangud ja majanduskasv



Õpime elama COVID-19 oludes

McKinsey
COVID-19: Briefing note 
#73, September 22, 2021



Maailmamajanduse taastumine (kvartaalne reaalne SKP)

2021.a. SKP kasv 5,6 %
Arenenud tööstusriikides 5.1% ( 4.1% 2022.a.) 
Tärkavates majandustes  6.5% (5.1% 2022.a.)
Arengumaades                  4.1% (5.0% 2022.a.)



OECD prognoos SKP kasvuks 2021. ja 2022. aastaks (%, v.e.a.)



Meie peamiste kaubanduspartnerite SKP ja eksport 
kasvavad

SKP kasv (%) Ekspordi kasv (%)



Väliskaubandus taastub tarneraskustest hoolimata



Eksport maailma Top 10 eksportööri poolt 
(2019-2021 august)



Uued eksporditellimused jaanuar 2020 – september 2021



Euro-ala ettevõtjate kindlustunde indeks
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Saksamaa ettevõtjate kindlustunde indeks
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Rootsi ettevõtjate kindlustunde indeks
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Soome ettevõtjate kindlustunde indeks



Eesti ettevõtjate kindlustunde indeks

79



Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunde indeksid
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Ekspordi areng kaubagruppide lõikes 2020- 2021



Kuidas prognoositakse majandusharude taastumist COVID-19 järgselt?



Hulgi- ja jaekaubanduse taastumise prognoos 2021-2024



Autotööstus Kesk- ja Ida Euroopas taastub kiiresti





Merchandise export price data in Panel A are in USD terms. 
Merchandise import price data in Panel B are in national currency terms. 

Data for Japan are a three-month moving average. The NICs and NIEs are Hong Kong, China; Singapore; Korea; and Chinese Taipei.

Tarneahelate probleemid suruvad hindu üles



Palgasurve suurtes tööstusriikides küllaltki leebe





Nafta hind 1981-2021 (USD/barrel)



Maagaasi hind 1995-2021



Kivisöe hind 2005-2021



Terase hind 2005-2021



Alumiiniumi hind 1990-2021



Maailmaturu hindade senine areng
FAO toidukaupade hindade indeks 1960-2021



MIS TOIMUB PRAEGU?
FAO toidukaupade hindade indeks 2018-2021
kuude lõikes                                     kaubagruppide lõikes





Konteinerite veohinnad

McKinsey 2021. What is going on with shipping rates?



Millised tegurid on tekitanud ummiku tarneahelates? 

NÕUDLUS

• Valitsuste tohutu stiimulite pakett – USA-s ¼ SKP-d

• Majapidamistel on kogunenud täiendavad säästud  (nii USAs – kui ka Eestis)

• COVID 19 oludes ei saadud tarbida erinevaid teenuseid – toimus nihe kaupade 
ennaktarbimisele

• Isegi kui saab tarbida jälle teenuseid endises mahus – tarbitakse ka kaupu rohkem –
töötatakse rohkem kodus ja tellitakse kaupu

PAKKUMINE

• ei suudeta suurendada pakkumist –

• august kuni oktoober on tippaeg konteinervedudele – jõulude eelne aeg.

• Pikkamisi hakkavad hinnad langema

• PIKK PLAAN – osalejad ei soovi, et selline jääks kestma selline hinnatõus –pigem 
stabiilsust vaja

• Hakatakse sõlmima pikema kestusega lepinguid laevafirmade ja kauaba saatjate vahel

• Luuakse juurde konteinervedude võimsusi – ülepakkumise poole tagasi liikumine



Majapidamiste säästumäär COVID-19 kriisis kasvas 

McKinsey 2021
The consumer 
demand recovery 
and lasting effects 
of COVID-19



COVID-19 piirangud teenuste tarbimisele tõid kaasa säästumäära kasvu 

McKinsey 2021
The consumer 
demand recovery 
and lasting effects 
of COVID-19



Riikide võimas rahaline toetus võimaldas teenuste pakkujate tulude 
puudust kompenseerida

McKinsey 2021
The consumer 
demand recovery 
and lasting effects 
of COVID-19





Ever Given on risti
Suessi kanalis ja
maailma kontei-
nervedude
võimekuses 
selge jõnks alla

COVID-19 vastane 
vaktsineerimine on 
ebaühtlane ja tekitab 
probleeme 
sadamates



• mis säilitaks senise üleilmastumise poolt pakutavad hüved ja looks 
rohkem majanduskasvu, mis jaotub kaasavamalt.

• Üleilmastumist on aga keeruline säilitada, kui riikide suured 
elanikkonna rühmad on pettunud - näevad seda kui eliidi projekti. 

• Sisepoliitika on esmane vahend nii sissetulekute kui ka võimaluste 
ebavõrdsuse vähendamiseks, kuid vaja on ka tööd teha  rahvusvahelisel 
tasandil. 

• Suuremaid investeeringuid globaalsete avalike hüvede pakkumisse 
(haridus ja koolitus, digiteerimine ja infrastruktuur) ning
ühisprobleemidega tegelemiseks (nt. kliimamuutused)

• Rahvusvahelise kaubanduse reguleerimine peaks vastama 
21.sajandi oludele  (intellektuaalomand, riigiabi, e-kaubandus jne) –
mis vähendaks ettevõtete riske 

• Ükskõik millise riigi (sh. Hiina) jaoks on alternatiiviks väljakutsetega 
üksi toime tulla, ilma et globaalses koostöös kaasneks mastaabieeliseid

Maailm vajab uut üleilmastumise raamistikku,



Kokkuvõte
• Üleilmastumine on kiirendanud maailmamajanduse raskuskeskme nihkumist 

Aasiasse

• USA ja Hiina vastasseis tugevneb, ehitatakse paralleelsüsteeme kaubanduses, 
tehnoloogiates, rahanduses …

• Uus normaalsus – vähem rahvusvahelist kaubandust ja aeglasem majanduskasv

• Ülemaailmsete väärtusahelate kõrval kasvab regionaalsete väärtusahelate tähtsus

• Mitmepoolne maailma kaubandussüsteem asendub kahepoolsete kokkulepetega. 
WTO vajab reformimist.

• Üleilmastumisest kasu saamine on ebavõrdne, mis loob populismile majanduslikku 
pinnast. 

• Populism mõjutab valitsuste otsuseid, vähendades maailmamajanduse üldist 
tõhusust

• Maailm vajab uut üleilmastumise raamistikku, mis säilitaks selle poolt pakutavad 
hüved ja samas looks rohkem majanduskasvu, mis jaotub kaasavamalt. 


