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Ettekande struktuur
1) Maailmamajanduse jõukeskuse nihe Aasiasse –

tulutaseme ja ekspordivõimekuse kasv, valuutareservide 
loomine ...

2) Keskklassi kasv tärkavates majandustes kui 
maailmamajanduse mootor lähikümnenditel. Keskklassi 
tarbimismustrid, muutused selle rühma sees? Millised on 
uued ärimudelid?

3) Rahvastiku kasvu aeglustumine, vananenev elanikkond 
ja tulevased majanduskasvu väljavaated

4) Teadus-arendus- ja innovatsioonitegevuse koondumine 
Aasiasse

5) Aasia arengut takistavad tegurid
6)     Mis sellest tuleneb Eestile – kuidas oleme valmistunud, 

kas suudame ka ärivõimalustena kasutada?   



KÜMME PEAMIST MAKRO TRENDI – järgmiseks viieks aastaks

1. Ebakindel tulevik
2. Tärkav keskklass
3. Rahulolematud noored
4. Rikaste/vaeste lõhe
5. Kliimamuutused
6. Vananev maailm
7. Linnastumine
8. Mobiilsus - inimeste liikumine
9. Paremini ühendatud maailm
10. Hiina muutub globaalseks

Euromonitor International October 2012 



TOP 10 maailma arengutrendi 2015 a.

1. Süvenev ebavõrdsus
2. Töökohti mitte loov majanduskasv
3. Eestvedamise puudumine
4. Kasvav geostrateegiline konkurents
5. Esindusdemokraatia nõrgenemine
6. Keskkonnasaaste kasv arengumaades
7. Looduskatastroofide sagenemine
8. Kasvav natsionalism
9. Suurenev veepuudus
10. Tervise tähtsuse kasv maajnduses

Global Agenda 2015 - Reports - World Economic Forum



Megatrendid ja väljakutsed

Megatrendid
• Globaliseerumine
• Jõukeskuste ümberpaigutumine
• Linnastumine
• Tehnoloogiad ja innovatsioon
• Tervis
Väljakutsed (Challenges)
• Kliimamuutused

• Demograafia
• Ressursinappus
• Globaalne ebavõrdsus
• Migratsioon



• Järgmised 30 aastat – pidevad pingedtekivad tulenevalt 
suuremast vastastikusest sõltuvusest ja
intensiivistuvast konkurentsist indiviidide ja riik ide 
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)



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



Keda peetakse maailmas majanduslikuks liidriks?









Based on 
Analyses of
Min.of.Defence 
economics
unit UK
2014

Kaitsekulud
(kasutades ostujõu pariteeti)
Miljrd. USD
2012 a. hindades



21. sajand - Aasia sajand
‘Asian Century’ 21. sajand � Ameerika sajand 20.
Kasutati esmakordselt 1980 lõpul Deng Xiaopingi (Hiina) ja Rajiv 
Gandhi (India) vahelisel kohtumisel.
Aasia domineerib elanikkonna, majanduse, poliitika valdkondades



Aasia tagasitulek maailmamajandusse

Source: Maddison, IMF

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



Maailma riikide SKP ja elanikkond 1964-2014

Ostuvõime kasv 50.a jooksul



21. sajandil maailmamajanduses 
jõukeskused muutuvad

Tärkavate majanduste osakaal maailmamajanduses
kasvab kiiresti



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

Japan

Singapore

Hong Kong

Taiwan

S. Korea

Malaysia

Thailand

Indonesia

Philippines

Vietnam

China

Ida-Aasia riikide kiire konvergentsiprotsess

Sources: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD Development Centre, 2003; the 
Central Bank of the Republic of China; and IMF, World Economic Outlook Database, April 2010 (for updating).
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(Measured by the 1990 international Geary-Khamis dollars)



Ladina Ameerika riikide divergents 

Sources: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD Development Centre, 2003; the 
Central Bank of the Republic of China; and IMF, World Economic Outlook Database, April 2010 (for updating).

Per capita real income relative to US
(Measured by the 1990 international Geary-Khamis dollars)
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ASEAN astub järgmisena areenile

Kui ASEAN oleks üks riik, siis selle
SKP oleks 2,4 triljonit USD 
ehk maailma seitsmes riik 2013.aastal
Prognoos, et 2050.a oleks neljas

Mitu aastat kulus SKP kahekordistamiseks 1300lt 2600le USD (PPP)



Hiina provintside 
majandusjõud
on 2020.a. -ks 
võrreldav tervete
riikidega
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Erinevate regioonide panus maailma 
majanduskasvu

Maailma majanduskriis suurendas tärkavate majandust e panust kogu 
maailma majanduskasvu



Tööjõu 
tootlikkuse
kasv
tärkavates 
majandustes 
ja  arenenud 
tööstus-
riikides
on
väga 
erinev



Global n:Vision research, 2010

TULEVIK NÄIB PALJU HELGEMANA TÄRKAVATES MAJANDUSTES

Vaid 17 % prantslastest usub, et nende lapsed elava d neist paremini

Lõuna-Koreas aga 77 %



Hiina SKP reaalkasv 2005-2014 a. (%)



Hiina ekspordi kasv on väga kiire



Hiina on muutunud ülioluliseks osalejaks 
rahvusvahelises kaubanduses



Hiina muutumas maailma suurimaks 
transpordikeskuseks



Hiina tasakaalustamise probleeem
(The great rebalancing)

• Kuidas suurendada tarbimist - vähendades 
sõltuvust ekspordist ja investeeringutest 

• Hiina majapidamiste tarbimismäär on pool 
USA tasemest

• Hiina valitsusel on kavas suurendada 
riigiettevõtete dividendi väljamakseid,  
rakendada CO2 maks  ja energiasubsiidiume 
soovitakse vähendada



Hiina jaemüük 2009-2013 
(% võrreldes eelmise aastaga)



Maailmamajanduse rahastaja?

• Hiina on maailma suurim säästja. 
• Kogu Hiina sisemaiste finantsvarade maht $17.4 

triljonit ja on USA ning Jaapani järel kolmas
• Hiina välisinvesteeringud on kasvanud 44% 

võrreldes 2007.a. 
• Alates 2009.a. Hiina on Ladina Ameerikasse 

investeerinud enam kui Inter-American 
Development Bank ja Maailmapank kokku

• Hiina välisinvesteeringud $477 miljardit 2011 a. 
lõpuks



Säästumäär riikide rühmades 1986-2008 
(säästude suhe SKP-sse %)

41.232.728.8
Developing Asia (including 

China)

38.725.517.6Middle East

31.124.224.3
Emerging and Developing 

Economies

13.917.016.3USA

19.821.622.2Advanced Economies

22.722.122.7Global

2002-20081994-20011986-1993

41.232.728.8
Developing Asia (including 

China)

38.725.517.6Middle East

31.124.224.3
Emerging and Developing 

Economies

13.917.016.3USA

19.821.622.2Advanced Economies

22.722.122.7Global

2002-20081994-20011986-1993

Arengumaades säästumäär kasvas ja rikastes riikides langes.
T.McKinley arvates (2010) probleem ennekõike rikaste riikide 
säästumäära languses
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Aasias paiknes kaks kolmandikku maailma 
valuutareservidest (2009)

Hiina reservid 2009 lõpuks 2.399 triljonit USD,  2010 lõpuks  2.8 triljonit USD
2011 lõpuks 3.5 triljonit, 2013.a. lõpuks ca 4 triljonit USD



Hiina valuutareservid 2009-2012



The World’s Largest 20 Sovereign Wealth Funds, 2012

Kellel on raha investeeringuteks?



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



Miks Hiina investorid lähevad välismaale 
investeerima?

Juurdepääs turgudele , uutele tehnoloogiatele, toorainetele



Infrastruktuur

Energia

Masinaehitus

Autotööstus

Meedia

Kuhu Hiina investeerib ?



Kuhu Hiina on investeerinud? Mõned näited 
Euroopast?



Hiina on alustanud tõsiselt oma rahaühiku muutmist konverteeritavaks valuutas
See muudab oluliselt reservvaluutade jõuvahekordi tuleviku maailmamajanduses.

2015.a.ks enam kui 2 triljoni USD väärtuses Hiina kaubandust tehakse tärkavate 
majandustega  kasutades RMB
RMB muutub maailma kolmandaks valuutaks käibemahu alusel

Allikas: HSBC



Elanikkonna kasv ja keskklassi kiire teke tärkavates 
majandustes

Maailma elanikkond ja selle muutus 1950 -2050
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Maailma elanikkonna kasvu verstapostid

• 1 miljard  – 1850
• 2 miljardit – 1930 � 80 aastat
• 3 miljardit – 1960 � 30 aastat
• 4 miljardit – 1976 � 16 aastat
• 5 miljardit – 1987 � 11 aastat
• 6 miljardit – 2000   � 13 aastat
• 7 miljardit – 2011 � 11 aastat
• 8,8 miljardit – 2050



Loodetavasti rahvastiku kasv siiski pidurdub
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1%

6%

5%

12%

5%
4%

5%

China

Rest of Asia and Pacific
India

Rest of South Asia

Latin America

Turkey
Rest of Europe and Central Asia
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Sub-Saharan Africa

US

Eurozone

Rest of high income

Enamik maailma rahvastikust elab Hiinas ja teistes Aasia nn 
“uutes majandustes” (emerging economies) - need on tulevikus 
peamised tööjõu pakkujad ja tarbijad!

Shares of world population in 2015 (World Bank)



Generic Segmentation

High End:
• Differentiated products
• Functionalities and Performances
• Less Price sensitive

Low End:
• Undifferentiated Products
• Mass Production and distribution
• Price sensitive

Top End

Lower High End

Lower  End

Higher Low  End

Industrialized Countries Segmentation

Higher Low  End

Top End
Lower Top End

Higher End

Lower High End

Lower  End

• Diverse segmentation
• Middle Class Markets dominate

Developing World Segmentation

• Huge Low-end commodity market
• Rising middle class but still relatively small
• Tiny highly wealthy segment

Lower  End

Higher Low  End
Miiddle Class

Top End

Tarbijate segmendid
arenenud tööstusriikides
ja arengumaades 



Arvuka keskklassi kujunemine tärkavates 
majandustes on väga oluline muutus 

maailmamajanduses 



Hiina leibkonnad hakkavad enam kulutama

Leibkonna tüüp 2010 a. 2020.a.

• Value 2000 $ 3000 $
(Säästu)

• Mainstream 4000 $ 6000 $
(Keskmine)

• Affluent 12000 $ 21000 $

(Rikkad)



Hiina linnaelanike leibkondade  tulutasemete 
muutus 2020. aastaks 

Allikas: McKinsey 2012, Meet the Chinese consumer of 
2020



Näide – Piima tarbimise kasv tärkavates majandustes 

Tetra Pak Dairy Index issue 7, 2014



Muutused tarbijakäitumises

Uued tarbimismustrid

• Tarbijate jääktulu kiire kasv ja vaba valiku 
(discretionary)ostude kasv

• Tendents kallimate kaupade eelistuse 
suunas (the tendency to trade up)

• Seenior-tarbijate rühma teke(emergence of 
a senior market).



Seenior-tarbijate ostukäitumine muutub

• 2020 aastaks on Hiinas 5%  suurem üle 65.a 
osakaal rahvastikus ehk 126,5 miljonit rohkem

• Praegu 55-65.aastased kulutavad ca 50% toidule, 
vähe vabale ajale ja näiteks ainult 7 % riietele

• Praegu 45 ja 54 aastaste hulgas 38 % toidule ja 13 
% riietele

• 2020 a. arvatakse, et 65+ põlvkond kulutab nagu 
34-45 a põlvkond praegu



Mis sellest järeldub ettevõtetele?
• Seni oli Hiinas vaja sihtida suhteliselt hinnatundlikele 

masstarbijatele (kasvavate turunduskulude tingimustes)

• Kasutati võimalikult laiali venitatud brände 

• Rakendati sama väärtuspakkumist, mis seoti enamasti 
toote funktsionaalsete omadustega, kõigile 
tarbijarühmadele . Kasutati katusbrände. 

• Järgmisel dekaadil –tekib võimalus ja ka vajadus 
segmenteerida tarbijaid nagu praegu Lääne turgudel. 
Väärtuspakkumised siduda eraldi  tarbijate rühmadega. 
Positsioneerida konkurentide suhtes.

• Brändid  tuleb positsioneerida kitsamatele tarbija 
segmentidele. Väljavenitatud brändid asendatakse brändi 
portfellidega 



Kesklass kasvab ja tarbimismustrid muutuvad



IPAM40-ENC12-11003-
120228- 53



Ülemine keskklass hakkab domineerima

• 2022 aastaks kuulub 75 % Hiina linnade 
tarbijatest 60,000 kuni 229,000 renminbid
ehk ($9,000 kuni $34,000) aastas

(ülemine keskklass 109-226tuh.renmini)
• Ülemine keskklass (upper middle class) muutub 

peamiseks tarbimismootoriks
• 2012 a. selles rühmas 12 %, 2022 a. 54 % 

linnade leibkondadest
• Uus globaalsemalt orienteeritud põlvkond 

omandab ebaproportsionaalselt tähtsa rolli 
Hiina turul

Source: McKinsey. 2013 Mapping China’s middle class



Uus põlvkond - Generation 2 (G2)

• Sündinud pärast 1980ndate keskpaika –ainsa 
lapsena. Enesekindlad, sõltumatu mõtlemisega, 
väljendavad seda tarbimiskäitumisega. 

• Otsivad emotsionaalset rahuldust parema maitse 
näitamisega, staatusega. Lojaalsed brändidele, mida 
usaldavad, eelistavad nishi tooteid masstoodetele

• Sinna kuulub 200 milj tarbijat 2012 a. ehk 15 % 
linnade tarbimisest

• 2022 a.-ks osakaal linnade tarbimisest 35 %

• Siis on G2 tarbijaid 3 korda rohkem kui 
babyboomereid USA-s pärast II MS



Tärkavate majanduste tarbija 
kasutab üha enam ostlemist kui

ajaviite vormina (leisure shopping)



Uued ärimudelid – tarbija kaasamine-
ühisostude soodustamine  ja grupi 
allahindlused (team buymudelid)

• Kollektivistlikes kultuurides väga 
populaarne ärimudel – grupiost 

• Tuanghou( grupiost) – Hiinas – ühishuvidega 
ostjad

• Taobao/Alsotaoaitavad leida 
soodustuste kaashuvilisi 

• Groupon MyCityDeal - pakub päeva 
allahindlusi, mis seotakse 
ostusoovijate  minimaalse arvuga 

• Crowdity   Barriocuda



Hiina nõudlus moodustas 2005. aastal 
maailma koguvajadusest

• 46 % rauamaagist

• 36 % villasest riidest

• 23% vasemaagist

• 21 % paberist ja tselluloosist

• 20 % kummist

• 12 % plastikust

• 6.2 % toornaftast.

Hiina osa maailma kogutootmisest 5 % (2005.a.)



Hiina osatähtsus maailma koguimpordist (%)

CHINA'S SHARE IN WORLD COMMODITY IMPORTS
(2009 estimates)
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Maailmaturu toiduhindade senine areng - FAO 
indeks (nominaalselt ja reaalselt) võrdlusperiood 
2002-2004=100



Maailmaturu hindade senine areng
FAO toidukaupade hindade indeks 1990-2012

188 punkti
indeksi väärtus
2014 detsembris



MIS TOIMUB PRAEGU?
FAO toidukaupade hindade indeks 2011-2015 kuude lõikes

?



Toidukaupade nõudlust ja hinnatõusu põhjustavad 

tegurid

1) Elanikkonna kasv  

2) Tulutaseme kasv ja sellega seotud 
tarbimisharjumuste muutused

3) Kasvav linnastumine

4) Kliimamuutused – vee ja haritava maa nappus
5) Taastuvenergia - biokütuste kasvav roll 

energiakandjatena

6) Haritava maa hulk väheneb ja saagikuse kasv 
aeglustub

7) Kasvavad energiahinnad suurendavad 
tootmiskulusid (PRAEGU SEE EI KEHTI!)

FAO hinnang 2010



1. Elanikkonna kasv (eriti Aasias)

Prognoositav elanikkonna kasv 2000-2030
maailmas 6 miljardilt 8 miljardile (+34%)
Aasias kasv 3.2-lt  4,2 miljardile (+31 %)

iga päev suureneb maailma elanikkond 
200000 inimese võrra
aastas 75 miljoni inimese võrra

iga viie aastaga lisandub uus Lääne-Euroopa
igal aastal liigub arengumaadest rikastesse 
riikidesse ca 2.2 miljonit inimest



2. Tulutaseme kasv ja sellega seotud 
tarbimisharjumuste  muutused

Tulutaseme kasv 2000-2030
Aasias keskmiselt kasv 5 % aastas ühe elaniku 
kohta 
(10 aastaga 65 % kogukasv Aasias)

Nõudluse kasv 2000-2030 
Lihatooted +42% elaniku kohta (86% kogukasv)
Piimatooted  +48 % elaniku kohta (98 % 
kogukasv)

nn. toitumistavade “läänestumine” –vähem riisi 
ja teravilja, enam liha, piima, juurvilja



Toitumistavade “läänestumine” arengumaades toob 
kaasa nõudluse kasvu liha- ja piimatoodetele



3. Kasvav linnastumine

• 2008 a. esmakordselt enam kui pool maailma 
elanikkonnast elab linnades

• Kogu maailma elanikkonna kasv on 
arengumaade linnade poolt absorbeeritud.

• Prognoositakse linnade elanikkonna edasist 
kasvu 70% -ni 2050 aastaks.

• Euroopa linnastumise määr praeguselt 72% -lt 
kuni 84% -ni; 

• Põhja Ameerikas, Austraalias 80% -lt 90% -ni
• Aasias jõutakse 54% ja Aafrikas 19%





4. Maailma kliimamuutused

• mõjutavad ebasoodsalt 
toiduainete pakkumist 
maailmaturul

• vesi muutub oluliseks põllu-
majandust piiravaks teguriks

• 70 % veest kasutatakse põllumajanduses
• eelmisel sajandil vee tarbimine kasvas 2 korda 

kiiremini kui maailma elanikkond
• põuad, üleujutused– vähendavad näiteks tootmist 
• maailma elanikkonna vee- ja maaressursside jaotus ei 

peegelda elanikkonna jaotust– vajalik on 
rahvusvaheline kaubandus

• 2025.aastal 1,8 miljardit inimest elab veenappuse 
piirkondades





5. Taastuvenergia - biokütuste kasvav roll 
energiakandjatena 

• Haritaval maal uus otstarve – energiaressurss
• Vedelad biokütused(biodiisel ja bioetanool) 

konkureerivad otseselt naftatoodetega
• Energiahindade kasv surub üles põllumajandussaaduste hinnad
• Biokütuse tootmine muudest energiataimedest

(mitte toiduainetest) avaldab ikkagi mõju ka 
toiduainete hindadele

• kasutavad ühist piiratud ressurssi – maad
• USA-s ca 30 % maisist energiatootmiseks
• EL-is 2/3 rapsist energiatootmiseks
• Praeguste naftahindade korral on subsiidiumiteta 

konkurentsivõimeline bioetanool





Seos naftatoodete ja biokütuse toorainete hindade 
vahel perioodil 2003 kuni 2008



6. Haritava maa hulk väheneb ja saagikuse kasv 
aeglustub

• Maailma teravilja saagikus kolmekordistus 1961-
2008 ja samal ajal maailma elanikkond kahekordistus

• Ühe elaniku kohta teravilja 1961.a  285 kg
• 1986.a. 376 kg
• 2007 a. 350 kg
• Teravilja saagikus pole enam suutnud käia 

elanikkonna kasvuga sama rada
• Maailma teraviljavarud vähenevad pidevalt 3.4% 

aastas alates 1995 a-st
• 2008 a lõpuks viimase 25.a madalamale tasemele
• Varud moodustavad 18.8 % aasta tarbimisest



Haritava põllumajandusliku maa hulk inimese kohta 
väheneb



Majanduskasv ja industrialiseerimine Hiinas, Indias 
tekitab tugeva sisenõudluse kõigile 

energiakandjatele
• Nõudlusenergiakandjatele kasvab pidevalt
• Praegune kütusehindade langus ei ole püsiv
• Kiirelt kasvavad arengumaad ei suudalähikümnenditel oma 

majanduse energiamahukust oluliselt vähendada
• Drastiline on Hiina naftavajaduse kasv, mis on kaetud ainult 

impordi kasvuga
• Lisanduv survetegur on kasvav autostumine
• Tänapäevaste energiakandjatega ei suudeta katta vajadused, 

kui Hiina/India elanikkond hakkaks tarbima nii nagu praegu 
arenenud tööstusriikides

• Vajalik on kohandumine energiakandjate tarbimise kasvu 
pidurdumise ja olemasolevate energiakandjate parema 
kasutamise mõttes.



Seos tulutaseme (SKP elaniku kohta) ja nafta tarbimise 
vahel (horisontaalteljel ) 2002. aastal.

Kui Hiina tarbib 
nagu USA
Siis nad vajavad
80 miljardit barrelit päevas
ehk enam kui maailmas
toodetakse

Võimalik
rada 
Hiinale



Autode arv 1000 elaniku kohta maailma riikides 
2005. a.



Sõidukite arv ja nende kasvuprognoos 2030. aastani



Nafta tootmine ja tarbimine Hiinas 1965-2011 
(milj. tonni)
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Nafta nõudluse ülikiire kasv



Nafta tarbimine Jaapanis ja Lõuna-Koreas 1965-2011 
(milj. tonni)
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Nafta tootmine ja tarbimine EL-is 1965-2011 
(milj. tonni)
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Nafta tootmine ja tarbimine USA-s 1965-2011 
(milj. tonni)
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Maailma energiabilanss 1990 -2030 regiooniti





CO2 emissiooni kasv 2004-2030 
(erinevate riikide osakaal %)          



CO2 Emissiooni kasv 2004-2030
(vasakul kokku miljonit tonni, paremal ühe elaniku kohta tonnides)
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Emissiooni kasv Hiinas kaks korda suurem kui OECD r iikides, 
kuid 2030 a. on ühe elaniku kohta CO2 Hiinas 
siiski väiksem kui OECD 2004.a.



Maailma elanikkond ja selle rikkus 1700-2100









Maailma majanduskasv ja selle allikad



PROBLEM – aging population, slower labour  growth an d slower  GDP growth







Global unemployment trends and projections 
2003-2018

Global Agenda 2015 - Reports - World Economic Forum

Jobless growth ?

J.M.Keynes 1930 – technological unemployment.    Mac hines replacing workers, 
Creating not only a productivity revolution 
but also labor market that requires new skills



Küsimused majanduskasvu kohta ?

• Kui suurt kasvu me soovime? (kas selleks, et 
aidata inimesed vaesusest välja või väiksem tulutaseme kasv ja enam 
vaba aega või ebavõrdsuse vähendamine olulisim)

• Kas suudame ühildada kasvu ja 
keskkonna alast kestlikkust? “Mitte kasvav majandus 
võib olla needus majandusteadlasele. Kuid idee pidevalt kasvavast majandusest 
võib olla needuseks keskkonnateadlasele.” T.JacksonProsperity without
growth: Economics for a finite planet

• Kas majanduskasvu saab ühildada võrdsuse 
kasvuga ühiskonnas? (alates 1980 on Hiinas  inimeste arv, 
kes saavad kulutada alla $2 päevas on vähenenud 80%)

• Kui SKP pole parim mõõdik, siis mis oleks selle 
asemel...? 
(Human Development Index (HDI), OECD’s Better Life Index)

McKinsey Global Institute Global growth: Can productivity save the day in an aging 
world? January 2015



Rahvatulu osa, mis läheb rikkaimale 1% elanikkonnast (%)

Source: F. Alvaredo, A. B. Atkinson, T. Piketty and E. Saez, 2013.
‘The World Top Incomes Database







Millised on argumendid toetavad  Hiina muutumist 
globaalseks innovatsioonikeskuseks

T&A tegevuse kulutuste kiire kasv
• TA kulutuste kasv 24 % aastas alates 1999 a. tänaseni
• teaduspublikatsioonide arvult maailma 13. kohalt teiseks – seda kümne 

aastaga
• tehnoloogiamahukate kaupade osa ekspordis kolmandik

Inimkapitali tohutu arendamine
• 2010 a. doktorikaitsmisi tehnoloogia vallas kui USA-s
• 250 000 tagasipöördunud õppurit välismaalt

Poliitiline toetus ja prioriteetsus
• 2020 a. maailma juhtivaks innovatsioonimaaks
• Soov muutuda “sõltumatuks innovaatoriks” ’Independent Innovation’

Rahaliste vahendite olemasolu
Suur ja kasvav ning nõudlikum siseturg



Miks on innovatsioon Hiinale eluliselt tähtis?

Aitab lahendada eluliselt vajalikke probleeme 
– küsimus ellujäämisest?

• Vähendab sõltuvust “odavast tööjõust”
• Vähendab keskkonnasaastet 
• Parandab ressursside kasutamise tõhusust
• Aitab kaasa sotsiaalsete probleemide ületamisele 
• Vähendab sõltuvust välismaisest tehnoloogiast
Hiinas on tohutu usk tehnoloogilisse arengusse –

progressi -Hiinat juhivad insenerid
Made in China                  Designed in China



T&A kulutused suhtena SKP st : 1996–2009

OECD 2013
Hiina investeeringud teadus- ja arendustegevusse 
kasvavad ülikiiresti



SKP elaniku kohta ostuvõime alusel ja TA kulud (% S KPst) 2012 a.

TA kulud 
% SKPst
2012.a.

SKP elaniku kohta
ostuvõime alusel 
USD 2012.a. 



T&A kulutused reaalselt miljardites USD: 1996–2009
(National Science Board, 2012)

Aasia-10 = Hiina, India, Indoneesia, Jaapan, Malais ia, Filipiinid, Singapur, 
Lõuna Korea, Taiwan, Tai



T&A kulutuste tase (% SKPst) ja panustajad 
(valitsus vs erasektor)

ERASEKTOR

VALITSUS



Ettevõtlussektori pool tehtud TA kulutused 2004-2013 
miljardites eurodes (ostuvõime pariteeti arvestades)

Allikas: Eurostat, 2014

Hiina on edestamas TA investeeringutega
Euroopat juba absoluutmahtudes



Riskikapitalistide investeeringud Euroopas, USA-s, 
Hiinas, Indias (miljr. USD aastas)

Allikas: Dow Jones, arvutused (2013) VentureSource database, 

http://www.dowjones.com/info/venture-capital-data.asp. 

Science and Engineering Indicators 2014

Euroopa riskikapitali süsteem nõrk –
Euroopa  investeerib ca €25 miljardit vähem aastas kui USA 

Enamus Euroopa riskikapitali 
fonde liialt väikesed –
ei suuda rahastada 
innovaatiliste ettevõtete arengut



Teadlaste arvu kasv 1995–2002 ja 2002–09

NOTE: Growth rates through last available year in r ange indicated

National Science Board, 2012



Teadusartiklite osas hakkab Hiina samuti järgi tulema

Riikide osakaalud WoS 
publikatsioonides
2001-2011 (%)

Riikide osakaalud 1% enam viidatud
artiklite hulgas WoS alusel 
publikatsioonides
2002-2012 (%)

Allikas: National Science Board, Science and Engine ering Indicators 2014 



Välisinvestorid aitavad kaasa Hiina kujunemisele 
teadus- ja arendustegevuse keskuseks



USA suurfirmade TA investeeringute sihtriigid 
1994 ja 2008

1994-2008 USA firmade TA investeeringud kasvasid 3 korda 36 miljardi USD-ni 
Aasiasse 10 kordseks , Euroopas 2,5 kordseks
Trend on selgelt Euroopa-väliste TA investeeringute  kasuks



Millised on argumendid töötavad Hiina muutumise 
vastu globaalseks innovatsioonikeskuseks ?

• Firmade struktuur (ressursside paigutus pole 
optimaalne – nii T&A kulutustel, inimkapitalil)

• Liiga suur roll riiklikel suurtel ettevõtetel
• Institutsioonid nõrgad – intellektuaalomandi 

kaitse vilets
• Innovatsiooni juhtimise oskused nõrgad – nii riigi 

kui ettevõtte tasandil
• Innovatsioon lineaarne, tehnoloogiapõhine 

(technology push), mis ei arvesta piisavalt tarbijaid
• Teadus- arendustegevus tehnoloogiamahukates 

tööstusharudes on veel tagasihoidlik



Võitlus talentide pärast



The composition of the global talent pool has 
changed…Countries’ share in the population with tertiary 

education, for 25-34 and 55-64 year-old age groups

55-64-year-old population 25-34-year-old population

Schleischer, 2012



Bakalaureusekraadi omandanute arv loodus- ja 
inseneriteadustes: 1998–2008

NOTE: Natural sciences include physical, biological , environmental, 
agricultural, and computer sciences, and mathematic s

National Science Board, 2012



Doktorikraadi omandanute arv loodus- ja 
inseneriteadustes: 2000 to most recent year

National Science Board, 2012



Mõned probleemid, millega Aasias on vaja tegelda?

• Kasvav võlakoorem – kinnisvaramulli lõhkemise oht

• Keskkonna saastumine

• Vananev elanikkond
• Kallinev tööjõud

• Sotsiaalne kihistumine ja vajadus arendada 
sotsiaalhoolekande süsteemi

• Energia säästlik tarbimine 
• Veepuudus ja vee säästlik kasutamine

• Põllumajandussaaduste vajaduse kasv



Hiina võlakoorma areng



Võlakoorem 
ja selle kasv

Hiina koguvõlg
7 triljonilt  USD lt 2007
28 triljonile 2014 keskel
Sellest ca 50 %
seotud kinnisvara
turuga

282 % SKPst





Hiina ehitussektori suhteline suurus –
elamispind kokku ja ühe elaniku kohta 

Hiina ehitusvõimsusega saab 
kahe nädalaga ehitada Rooma linna
Hispaania ühe aastaga
Euroopa 15. aastaga



Hiina kinnisvara on muutnud väga kalliks



Hiinal on väga suured võlad 
kinnisvaravaldkonnas



Hiina kinnisvaraturul ei ole hinnad veel väga 
langenud, kuid müügiajad pikenevad



Vananev elanikkond- Hiina rahvastikupüramiid



Kuid Hiina elanikkond vananeb üha kiiremini

Aastatel 2005 – 2025 Hiina elanikkond kasvab 125.6 miljoni võrra – kuid 
kasv üle 50. aastate rühmades



Hiina vananeb kiiresti



Hiina on Jaapaniga sama rikkuse taseme 
puhul vanema rahvastikuga



Births per woman 
1960-2004

Less rapid 
population 

growth means 
fewer fewer mouths mouths 
to feedto feed and and 
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Rahvastiku vanuseline struktuur (EL25, 
2005-2030-2050)

Eesti rahvastikupüramiid vt. http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/



The green challenge

• 2020 a. -ks 300 miljonit hiinlast kolivad 
linnadesse –tarbivad neli korda enam energiat 
ja 2,5 korda enam vett võrreldes maal elavate 
hiinlastega

• Nõudlus roheliste toodete järgi kasvab kiiresti

• 2012.a. oli päikeseenergia kasutamise seadmete 
tootmisel buum— 5000 megavatti uut võimsust.

• Kuid halb aasta päikesepaneelide tootjatele –
madalamad hinnad, nõrk nõudlus Euroopas, 
kaubandustõkked …



Hiina on 
tugev 
uutesse
tehnoloogia-
tesse 
investeerija

2004. a. Euroopast 5 maailma 
10 tippettevõtte hulgas 
2010.a. ainult üks Euroopast
ja 8 Aasiast

Nt. Hiina valitsus andis
34 miljardit USD laenu
15 kuu jooksul 2009-2010a. 
päikese-paneelide
arendamise firmadele
JINKO sai 201.a 
üksi 7.6 miljardit
Võrdluseks
Euroopa Investeerimispank
andis 2010a. 
kogu Euroopa vastavale
sektorile 6 miljardit

Investeeringud puhta energia
valdkonda Hiinas, EL-is ja USA-s
2012.a. miljardites USD



Töötleva tööstuse muutumisvajadus
• Kasvavad palgad ja muude tootmiskulude kasv
• Tarbijate nõudlikkuse kiire kasv
• Keerukamad väärtusahelad
• Suurem volatiilsus
• Suured probleemid organisatsioonide 

juhtimisega
• Juhid ei valda kaasaegseid tootmise juhtimise 

meetodeid, ei suuda avastada madala tootlikkuse 
põhjusi.

• Tuleb muutuda ja loobuda “faster, cheaper” 
mudelist ja ehitada üles uued tarneahelad, mis 
ühendavad ka sisemaa eksporturgudega



Hiina palgad kasvavad kiiremini kui 
tootlikkus



USA ja Hiina tööjõukulude võrdlus



ASEAN-i tööjõukulud on madalamad kui Hiinas, 
kuid ka tootlikkus on madalam



Kokkuvõte

• Tärkavate majanduste roll maailmamajanduses 
kasvab kiiresti

• Keskklassi kiire kasv tärkavates majandustes 
• Keskmine globaalne tarbija elab peagi Aasias 

• Tugev surve toorainete, toidu ja energiakandjate 
hindadele

• Sotsiaalmeedia muudab tarbijate käitumist ja 
ettevõtete strateegiaid



Aasia potentsiaalne roll

• Kaubanduspartner 

• Investeeringute sihtriik
• Välisinvesteeringute allikas

• Talentide allikas
• Teadusliku uurimistöö partner



Hiina keele õpe Saaremaal
(Kuressaare gümnaasiumis)

Jie Lin on järjekorras juba kolmas 
hiina keele õpetaja KG-s.

Meie Maa, 27.09.2014

Toimub 2009.
aastast alates

KUIDAS VALMISTUME MUUTUSTEKS. NÄIDE SAAREMAALT



Tärkavate majanduste tarbijad kasutavad 
mobiiltelefone mängimiseks





Uute väärtusahelate loomine – Kuidas Fortumo 
kasutab võimalust?

Angry
Birds

FORTUMO OÜ

Mobiilioperaatorid – telekommunikatsioonifirmad (88 riigis)

Hiina Brasiilia

Teenuse lõpptarbijad – (võimalik jõuda mitme miljard ini) 

Teenuste pakkujad – on-line mängud, muusika, raamatu d jne.



Mobi asutati 2000. a. 
viie Tartu Ülikooli 
tudengi poolt –
mobiiliteenuste pakkuja
(SMS-gateway, 
SMS-maksed jne)
Globaalse väärtusahela 
nägemine–
bottom of the pyramid
segment

Fortumo OÜ –ühendatakse suured teenuste 
pakkujad ja tohutu turg mobiiltelefonide 
omanikke, kel pole krediitikaarti, 
kuid soovivad tarbida ka neid teenuseid 

88



Fortumo tegevus tärkavates majandustes



Pastacas Jaapanis
Nime Pastacas all teeb 1998.a.-st muusikat
Ramo Teder, Viljandist pärit kunstnik, 
kes elab praegu Soomes.
Pastacale ainuomane muusika sünnib, 
kui kohtuvad flööt, akustilised instrumendid, 
elektroonika ja isikupärane laulmislaad. 
Tema loomingut kirjeldatakse kui
eksperimentaalset folk-poppi.

Kontsertreisid Jaapanisse (nt 2009 a –vt pilti 
Ühisplaadid jaapanlastega
Nt 2013.a ilmunud Pastacas & 
Tenniscoats "Yaki-Läki Versions", 
väljaandjaks Afterhours ja Õunaviks

https://www.youtube.com/watch?v=uHjjGvDjCos

Hannes Praks kommenteerib: «Huvitav fakt on veel se e, et Pastaca plaadid on 
müügis Tokyo suurimas plaadipoes Tower Records, kus  viimatise albumi 
«Snatsit Some Si Si» puhul tehti Pastacale isegi om a stend



Click and Grow

• Click & Grow lillepotis olevaid seemneid ümbritseb 
kõrgtehnoloogiline süsteem, mis sisaldab sensoreid, protsessorit ja 
tarkvara. 

Eesti ettevõte –
loodi Mattias Lepa 
poolt Tartus 2011

„Click & Grow hoolitseb taime eest 
kaheteistkümne aedniku 
teadmiste ja arvutustehnoloogia täpsusega“

Eesti ettevõte Click & Grow alustab koostöös Araabi a ettevõttega 
K2O taimede kasvatamiseks mõeldud linnafarmi rajami st Dubaisse 
ning seejärel ka teistesse linnadesse erinevates Ar aabia maades

Põhiline on uudse tehnoloogia 
arendamine – mullata taimekasvatus. 
Sellel on palju rakendusi 

Postimees, 11.detsembril 2014



Aus Design ja Beximco (Bangladesh) ühine 
väärtusahel

Disain seotakse 
tootmisega
jäätmete loomise 
hetkel

Iga upcycledriideese
tarbib 3600 liitrit ehk 
85% vähem vett ja tekitab
1580 g  ehk 84% vähem CO2 
kui tavaline masstoodetud 
riideeseRunnel, 2013

Uute väärtusahelate loomine



Dhaka, 



Materjalide liikumine tekstiili ja rõivatööstuses uues 
taaskasutusel põhinevas väärtusahelas

Runnel, 2013



Millised on Eesti ettevõtjate võimalused selles 
taustsüsteemis?

• energeetika tähtsus üha kasvab– Kas nt. meie 
põlevkivi töötlemise tehnoloogia arendamine võib 
olla kasulik Aasias

• nõudluse kasv Aasias loob pideva surve 
toidukaupade hinnatõusuks 

• Eestil väga head teadmised kogu toidu väärtusahelas 
(nt. piimandus)

• keskkonnaprobleemide teravnemine – pakub 
võimalusi keskkonnatehnoloogiategategelejatele 

• kliimamuutused muudavad Eestipõllumajanduse 
seisukohalt senisest atraktiivsemaks piirkonnaks



Näide – Piima tarbimise kasv tärkavates 
majandustes kui ärivõimalus



Millised on Eesti ettevõtjate võimalused selles 
taustsüsteemis?

• Näiteks : Infotehnoloogia sektor ja on-line
kaubanduse võimaluste kasutamine

- Teenuste pakkumine, mida saab pakkuda 
üle interneti

- Avaliku sektori e-teenuste süsteemid  ja 
nende rakendamine (eeldab nende 
paketeeerimist)



Arvutusvõimsuse kasvu hinnang 

2013 a. juurde loodud uus arvutusvõimsus moodustas 43 % kogu selleks ajaks 
maailmas loodud arvutusvõimsusest
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Arvutusvõimsused kasvavad erinevates vahendites 


