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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 %           1,7 %  (2020)           0,22  miljardit
Indoneesias 22,8 %     2,3 %  (2020)           0,28  miljardit



Rahvusvahelise 

kaubanduse kasv 

on käinud käsikäes 

äärmise vaesuse 

vähenemisega

Globaliseerumise võitjad



Maailmamajanduse avatuse indeks

(ekspordi ja impordi suhe SKT-sse, %)



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



The Ken Myers Circle, 2013

Kui kogu maailmas valitseks 

demokraatia, siis mediaanvalija sellest 

regioonist otsustaks valimiste tulemused
(Danni Quah.Ordering the World: Truth to 

Power, 2016)

Ken Myersi ringis elab 

kokku rohkem inimesi 

kui väljaspool 



Maailmamajanduse gravitatsioonikese nihkub Aasiasse

Danny Quah. The Global Economy’s Shifting Centre of Gravity. Global Policy, 2(1):3–9, Jan 2011.



Centre of gravity of world economy between years 1-2025 
(McKinsey mudel, Dobbs 2012)

The most rapid change

between 2000-2010



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

13
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

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136


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.

2021 intervjuus:

"The US is still number one but number two [China] is not so far 

behind," he said. "That is what is difficult for the US to accept."



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“

https://www.technocracy.news/trilateral-joseph-nye-the-future-is-not-asian/


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





SIPRI, 2022



Suurimad relvaostjad riigid ja nende kolm peamist tarnijat 

SIPRI 2022



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



Made in China eesmärgid – kodumaise toodangu 

osakaal 



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?



Hiina kasutas „pehmet jõudu“  COVID-19 kriisis
Hiina meditsiiinitöötajad Malpensa lennujaamas Milaanos 2020.a.



Hiina „pehme jõud“ - Konfutsiuse instituudid 



Paralleelselt toimub kaks protsessi

• USA liigub maailma poole, kus Hiina tehnoloogia

tuleks ameeriklasi teenindavatest tarneahelatest

välja visata – lahkukasvamine (decoupling)

SAMAL AJAL

• Hiina loob riiklikult toetatud rahvuslikke

tsempione, et domineerida oma siseturul 

tehnoloogia ökosüsteemis – kahepoolse ringluse 

mudel (dual circulation)



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.

PIGEM ON MÕISTLIK ja VÕIMALIK valikuline lahknemine
(selecting distancing)



Erinevad lahkukasvamise valdkonnad

• Macro decoupling – political and financial; 

• Trade decoupling – supply chains and critical inputs; 

• Innovation decoupling – research and development 

(R&D), and standards; and 

• Digital decoupling – data governance, network 

equipment and telecommunications services.

EU Chamber of Commerce in China. MERICS. 2021. Decoupling – Severed Ties and 

Patchwork Globalisation



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 oportunistliku 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

Kiibid on vajalikud ekspordi loomisel





Hiina vajab tohutus koguses 
See vajadus kaetakse
suures osas impordiga 

IMPORDIVAJADUS

See on sõltuvus, mis hoiab 
Hiinat tagasi praeguses 
Vene – Ukraina sõjas selgelt
toetust avaldamast



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

KUID - EL määratleb Hiinat partnerina ühiste väljakutsete valdkondades (nt. 
keskkond)



• Hiina soovib juhitud integratsiooni maailmamajandusega

• Luua kodumaiseid tšempione ja hoida madalal riskid, mis 

on seotud täieliku maailmamajandusega integreerumisega

• SELLEKS KAKS INSTRUMENTI

• Turule juurdepääsu mudel (market access) - tingimuslik 

turgude avamine, 

• Tööstuspolitika (industrial policy)- Made in China 2025 

• SÕLTUMATULT HAKKAMASAAMINE (self reliance)

HIINA VASTUS



Hiina kahepoolse ringluse poliitika

• Xi Jinping 2020.a. mais esitas idee  „sisemise ringluse“ („internal

circulation“)  poliitika rakendamisest, mida peab toetama ka „ 

väline ringlus“ 

• kahepoolse ringluse („dual circulation“) poliitika, lisati Hiina 14-

ndasse viisaastaku plaani 2021-25.

AJENDID

• kasvav vastasseis USA-ga; Hiina väga suur töötlev tööstus ei saa 

enam loota samasugusele  USA impordinõudlusele

• 2008-2009.a. maailmamajanduse kriis – Lääne nõudlus 

ebastabiilne

• ekspordile toetuv arengumudel peab asenduma tasakaalustatuma 

mudeliga, milles on suurem roll Hiina siseturul ja selle arendamisel



Hiina kahepoolse ringluse poliitika

• AMBITSIOON: saada majanduslikult ja tehnoloogiliselt 

sõltumatuks

• RÕHUASETUSED: 

a) majanduskasvu kvaliteet tähtsam kui kvantiteet; 

b) tulude võrdsem jaotus olulisem kui tulude kasv; 

c) vastupidavus majanduslikele ja poliitilistele shokkidele

• kas Hiina suudab oma kasvumootori riigipoolsetelt 

investeeringutelt ja ekspordilt suunata tarbimiskulutustele 

ilma oma kasvumudeli ja jõukuse jaotussüsteemi valusate 

reformideta. 

• Plaan nõuaks tohutut jõukuse ümberpaigutamist riigilt

See on oluline määramatus Hiina tulevase arengu osas



Hiina kahepoolse ringluse poliitika

• pärast Trumpi lahkukasvamise strateegia käivitamist Hiina 

sisuliselt juhindub juba kahepoolse ringluse poliitikast

• siseturule toetumine, kõrvaldades kõik loodusvarade/ressursside või 

tehnoloogiaga seotud kitsaskohad, et integreerida selle toodang 

vertikaalselt ja saavutada majanduslik sõltumatus, mida teenindab ja 

toetab Hiina tohutu siseturg.

• Tagajärg - Hiina ei pea enam tipptasemel sisendeid importima. 

Negatiivsed tagajärjed tehnoloogiaeksportijatele (Saksamaa, Jaapan, 

Lõuna-Korea ja USA). 

• kahesuunalise ringluse poliitika osa Hiina üldisest plaanist muutuda 

ressursside ja tehnoloogia, aga ka nõudluse poolest iseseisvaks nii 

oma tohutu turu kui ka Vöö ja Tee (Belt and Rim) projekti kaudu 

kättesaadavate kolmandate turgude osas.



Väliskaubanduse (kaubad ja teenused) suhe 

sisemajanduse kogutoodangusse (%)

Kahepoolse 

ringluse 

tugevnemine



Suurima Hiinasse 

eksportimise 

sõltuvusega riigid

2019.a.

(Hiina osatähtsus 

antud riigi 

ekspordist, %)

COMTRADE 2022



Osatähtsus maailma koguekspordist 

(kaubad ja teenused) (%)



Osatähtsus maailma töötleva tööstuse 

lisandväärtusest 2019.a. (%)



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 tagasipöördumisstrateegia (reshoring) 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



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

E&Y, 2020

Üleilmastumise ümberpööramine

Looduskeskkonna kestlikkus

Automatiseerimine (inimtöö asendamine)



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



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



1. VÕIDUKAS HIINA (triumphant) – Hiina on edukas oma 

suure strateegia elluviimisel

2. TÕUSEV HIINA (ascendant) – Hiina suudab saavutada vaid  

osa Sure Strateegia eesmärkidest

3. SEISKUV HIINA (stagnant) – Hiina ei suuda pikaajalisi 

arengueesmärke täita

4. LAGUNEV HIINA (imploding) – Hiina on ümbritsetud

paljude probleemidega, mis ohustavad kommunistliku režiimi

olemasolu

Neli strateegilist arenguteed 

Hiinale 2050. aastaks



RAND Corporation, 2020. China’s Grand Strategy. Trends, Trajectories and Long-Term Competition



Erinevad USA ja Hiina vahelise konkureerimise 

strateegiad

RAND Corporation, 2020. China’s Grand Strategy. Trends, Trajectories and Long-Term Competition



Globaliseerumise võimalikud arenguteed

EU Chamber of Commerce in China. MERICS. 2021. Decoupling – Severed Ties and Patchwork

Globalisation

ERISUUNALINE- LAPITEKI -UUENDATUD HÄIRITUD



Geopoliitiline lõhestatus maailmas 

(ÜRO resolutsiooni hääletamine 1.03.2022 Ukraina ründamise kohta)



Venemaale on Hiinat rohkem vaja

Hiina 

osakaal

Vene 

kaubanduses

kasvab



Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ei suuda rolli täita

• WTO peaks 

a) Tegutsema kohtunikuna maailmakaubanduses

b) Juhtima maalimakaubanduse liberaliseerimist 

c) Looma regulatsioone maailmakaubandusega 

seotud  uutes valdkondades 

d) Arvesse võtma ka mitte-kaubanduslikke küsimusi 

(kliima, inimõigused …) 

KUID EI SUUDA SEDA TEHA

Vajalik WTO 2.0



• 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 – WTO 2.0

• 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. 


