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Maailmamajandus 
Tingimused maailmamajanduse taastumiseks on viimastel kuudel olnud tõsise löögi all 

ning negatiivsete riskistsenaariumite realiseerumise tõenäosus on suurenenud. Arene-

nud riikides on märgata küll kasvupotentsiaali, kuid ebakindlus ja finantsturgude liigne 

volatiilsus võib selle realiseerumise teelt kõrvale kallutada. Järgmise kahe aasta maa-

ilma majanduskasvu prognoosi oleme võrreldes novembriga allapoole korrigeerinud.  

Maailmamajanduse kasv eelmise aasta lõpus aeglustus. USA majanduse aktiivsus pärast 

kahte tugevat kvartalit küll vähenes, kuid tööturu hea seis veenis Föderaalreservi esimest 

korda pärast 2006. aastat intressimäärasid tõstma. Euroopa Keskpank jätkab aga ekspansiiv-

set rahapoliitikat ning pikendas varaostuprogrammi kuni 2017. aasta märtsini. Euroala majan-

duskasvu taastumine on olnud mõõdukas, aga samas laiapõhjaline. Majanduskasvu aeglus-

tumine Hiinas, langenud toorainete hinnad ning võrdlemisi tugev USA dollar pani 2015. aastal 

arenguriigid, eriti need, kellel laenukohustusi USA dollarites, raskesse olukorda. Parimal juhul 

võib globaalse majanduse kontekstis 2015. aastat kirjeldada kui paigalseisu aastat, halvimal 

juhul aga kui aastat, mil majanduskriis astus kolmandasse faasi.  

 

2016. aasta alguses halvenes maailmamajanduses seisukord veelgi. Mure, et Hiina majandus 

aeglustub oodatust oluliselt kiiremini, põhjustas finantsturgudel liigset volatiilsust. Võimalik 

Hiina jüaani devalveerimine võimendab Hiinaga seotud muresid veelgi ning selle mõju on 

tunda kogu maailma majanduses. Naftahindade langus peaks teoreetiliselt küll maailma ma-

janduskasvu soodustama, kuid selle negatiivne mõju on kohati tunduvalt vahetum. Investee-

ringute vähenemine energiasektoris on olnud küllaltki mahukas ning paljud, peamiselt toorai-

neid eksportivad, riigid on sellest tugevalt mõjutatud. Tagajärjeks võib olla poliitilise ebastabiil-

suse kasv. Venemaal survestab naftahindade langus keskklassi, samas kui Lähis-Idas suure-

nevad pinged Saudi-Araabia ja Iraani vahel. Pikemas perspektiivis ergutab energiahindade 

langus maailmamajanduse kasvu, eriti euroalal ja Indias, kuid ka USA-s. Me oleme naftahinda 

oma prognoosis korrigeerinud allapoole ning ootame 2016. aasta keskmiseks hinnaks 36 ning 

2017. aastal 44 dollarit barrelist.    

Viimase kolme kuu jooksul on lisandunud mitmed maailmamajanduse kasvu piiravad asjaolud 

ning seetõttu langetasime maailma majanduskasvu võrreldes novembri prognoosiga. Kõige 

olulisema muutusena korrigeerisime allapoole USA majanduskasvu, seoses aasta alguse 

nõrkade tulemustega. Lühiperioodil on USAs aga oodata majanduskasvu kiirenemist tänu 

kodumajapidamiste tugevale finantsolukorrale ning ekspansiivsele fiskaal- ja rahapoliitikale. 

Allapoole on korrigeeritud ka India majanduskasvu, mis on olnud oodatust aeglasem. Vaata-

mata sellele, on India suurematest riikidest hetkel kõige kiirema majanduskasvuga. Euroala 

Maailma majanduskasv 
1/ 

, %

2014

USA 2.4 2.4 (2.5) 2.7 (3.0) 2.6 (2.8)

Euroala 0.9 1.5 (1.5) 1.8 (1.9) 1.7 (1.8)

   Saksamaa 1.6 1.5 (1.6) 1.8 (1.8) 1.5 (1.6)

   Prantsusmaa 0.2 1.1 (1.1) 1.5 (1.9) 1.7 (1.7)

   Itaalia -0.4 0.7 (0.7) 1.4 (1.4) 1.4 (1.4)

   Hispaania 1.4 3.2 (3.2) 2.9 (3.0) 2.4 (2.4)

   Soome -0.4 0.1 (0.1) 0.5 (0.5) 1.0 (1.0)

   Läti 2.4 3.0 (2.4) 3.3 (3.3) 3.0 (3.0)

   Leedu 3.0 1.7 (1.8) 3.3 (3.3) 3.0 (3.0)

Suurbritannia 2.8 2.2 (2.4) 2.1 (2.3) 2.1 (2.1)

Taani 1.3 1.3 (1.9) 2.0 (2.2) 2.1 (1.9)

Rootsi 2.4 3.5 (3.2) 3.1 (3.3) 3.1 (3.6)

Norra 2.3 1.4 (1.1) 1.0 (1.1) 1.4 (2.2)

Jaapan -0.1 0.7 (0.6) 1.1 (1.1) 0.7 (0.7)

Hiina 7.4 6.8 (6.8) 6.5 (6.6) 6.3 (6.3)

Venemaa 0.5 -3.8  (-4.5) -2.5  (-2.0) 1.0 (1.5)

Maailm (PPP) 2/ 3.4 3.1 (3.1) 3.4 (3.6) 3.7 (3.8)

1/ Nov ember 2015 prognoos on sulgudes 

2/ Kasutatud IMF 2015 kaalusid Allikad: IMF, Swedbank.

2015f 2016f 2017f

Maailmamajanduse kasv 
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tervikuna saab jätkuvalt kasu rahapoliitilistest stiimulitest, pangandussektori kosumisest ning 

leebemast fiskaalpoliitikast.  

Negatiivsete riskistsenaariumite realiseerumise tõenäosus on selgelt suurenenud. Hiina ma-

janduse väljavaade on ebakindel ning lähitulevikus mõjutatud ennekõike Hiina keskpanga ja 

valitsuse edasistest sammudest. Valuuta tugeva devalveerimise tagajärjed annaks tunda 

kogu maailma majanduses ning arenenud riikidel oleks suurenenud deflatsioonisurvega kee-

ruline toime tulla. Geopoliitilised pinged Lähis-Idas on suured ning võivad põhjustada äkilisi 

muutusi naftahinnas. Madal naftahind võib aga Venemaal kaasa tuua rahutusi, sest surve 

keskklassile muutub üha tugevamaks. Poliitilised pinged suurenevad ka Euroopas, kus põge-

nikekriis süvendab lõhet parempoolsete ja vasakpoolsete erakondade vahel. Ühendkuningrii-

kides toimub sel aastal suure tõenäosusega rahvahääletus EL-i liikmelisuse üle ning USA-s 

presidendi valimine. 2017. aastal on ees ootamas üldvalimised nii Prantsusmaal kui ka Sak-

samaal. Sealhulgas  ohustab Euroopa põgenikekriis Schengeni leppe täitmist. Schengeni 

viisaruumi lagunemise korral oleks majanduslik kahju märkimisväärne. Arenguriikide suure-

nenud laenukoorem ning laenuteenindamise kulu annab samuti põhjust muretsemiseks. 

Oodatust aeglasema majanduskasvu ning jätkuva hinnasurve tõttu ootame, et USA föderaal-

reserv tõstab intressimäära sel aastal vaid kaks korda. Kõigi eelduste kohaselt säilitab Euroo-

pa Keskpank oma ekspansiivse hoiaku rahapoliitika suhtes ning kui lähiajal midagi üldse 

muutuma peaks, on see rahapoliitika veelgi lõdvendamine. Rahapoliitika võimalused edasiste 

negatiivsete arengutega toime tulla on üha piiratumad ning vajaduse korral tuleb rakendada 

ka teisi meetmeid (lühiperioodil fiskaalpoliitika muutmist ning keskpikal perioodil struktuurseid 

reforme). 

Euroala majandus: Aeglane, kuid kindel 

Euroala 2016. aasta majanduskasvuks oleme prognoosinud 1,8%, mida on pisut rohkem kui 

eelmisel aastal. Kasv iseenesest ei ole suur, kuid piisav selleks, et töötuse määr Euroopas 

langeks ning tööhõive tõuseks. 2017. aasta alguseks prognoosime töötuse määra langemist 

9,7%-ni, mis on ühtlasi ka viimase 20 aasta keskmine.  

Ostujuhtide indeksid on näidanud tugevat kasvu nii Hispaanias, Saksamaal kui ka Itaalias. 

Suurematest riikidest on kasv kõige nõrgem aga Prantsusmaal. Euroala edasiste arengute 

suhtes oleme suhteliselt optimistlikud. Intressimäärad jäävad madalaks ning euro küllaltki 

nõrgaks. Sealjuures on olukord laenuturul paranenud. Pärast mitu aastat kestnud kasinuspo-

liitikat peaks fiskaalpoliitika sel aastal majanduskasvu toetama ka Saksamaal ja Itaalias.  

Euroopa tarbijate kindlustunne püsib paljudes riikides kõrgel tasemel ning jaekaubanduse 

ning eratarbimise kasv on olnud äärmiselt tugev. Nafta- ja energiahindade jätkuv langus toe-

tab majapidamiste reaalsissetulekute suurenemist ja nõudluse kasvu. Pikemas perspektiivis 

aitavad suurenevad palgad kaasa ka tarbimise kasvule (eriti Saksamaal, kus töötuse määr on 

nüüd rekordmadalal - 2015 aasta kolmandas kvartalis 4,4%). 

Euroala hinnakasv püsib sel aastal madal peamiselt alanenud naftahindade tõttu. Vaatamata 

sellele ei näe me deflatsiooni tekkimise märke ning seega ei ole see ohuks majandusele.  

Seda enam, et baasinflatsioon on enamikes riikides 1% juures püsima jäänud.  

Euroopa keskpank langetas detsembris hoiustamise intressimäära 10 baaspunkti võrra tase-

mele -0,3%. Lisaks sellele otsustati jätkata varaostuprogrammi kuni 2017. aasta märtsini. Kuni 

selle ajani ostetakse iga kuu 60 miljardi euro väärtuses võlakirju.  

 

 

Euroalal tarbimine 

kasvab ja inflatsioon 

püsib madal 

Rahapoliitika 
võimalused on peaaegu 
ammendunud 

 

Negatiivsete riskide 

realiseerumise tõenäosus 
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Eesti: Varasemast väiksem kasvuvõimekus  

Eesti SKP kasv aeglustus 2015. aastal 1,2 protsendini, seda peamiselt nõrgenenud 

välisnõudluse ja selle negatiivse mõju pärast ärisektori kindlustundele ja investeerin-

gutele. Euroopas on 2016. ja 2017. aastal oodata majanduskasvu paranemist, mis 

peaks suurendama ka nõudlust ning pakkuma rohkem ekspordivõimalusi Eesti ettevõ-

tetele. Paranenud välisnõudluse kasvu väljavaade suurendab eeldatavasti ka ärisektori 

investeeringuid. 2016. aastal ootame SKP kasvu kiirenemist 2,3 ning 2017. aastal 2,6 

protsendini.   

 

Välisnõudlus Eesti kaupade ja teenuste järgi kahanes eelmisel aastal märgatavalt ning selle 

negatiivne mõju kandus edasi kogu majandusele. Kõige rohkem panustas ekspordi languses-

se Venemaa suunalise ekspordi laiapõhjaline kahanemine. See mõjutas enim elektriseadmete 

ja jookide tootjaid ning keemiatööstust. Rubla odavnemine ja Venemaa elanike ostujõu langus 

vähendas möödunud aastal Vene turistide arvu Eestis rohkem kui 1/3 võrra ning avaldas 

sellega negatiivset mõju meie majutusasutustele. Unustada ei maksa ka Venemaa sanktsioo-

ne, millel on olnud negatiivne mõju Eesti toidutööstusele ning teatud põllumajandussaaduste 

tootjatele. Vaatamata sellele, et eksport mitmetesse Euroopa riikidesse suurenes, toimus 

Euroopa suunal ka väljaveo tugev vähenemine. Ekspordi langus Euroopa Liidu riikidesse oli 

aga suhteliselt kitsapõhjaline, kuna ligikaudu kolmandik sellest tuli põlevkiviõlitoodetest.  Ko-

guekspordile avaldasid kõige rohkem negatiivset mõju elektroonika-, keemia-, põlevkiviõli- ja 

piimatoodete ning elektri, mustmetallide ja jookide ekspordi vähenemine (ligikaudu 1/4 kogu-

ekspordist). Nimetatud kaupade ekspordi languse põhjuseks ei ole mitte halvenenud konku-

rentsivõime, vaid välised tegurid nagu madalad naftahinnad maailmaturul, Venemaa sankt-

sioonid ja nõrgenenud nõudlus ning elektroonikatoodete puhul ka ettevõttespetsiifilised otsu-

sed. Ilma nimetatud kaupadeta oleks Eesti eksport eelmisel aastal kasvanud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peamised majandusnäitajad, 2014-2017 
1/

2014

SKP reaalkasv, % 2/ 2.9 1.2 (1.6) 2.3 (2.6) 2.6 (2.8)

Kodumajapidamiste tarbimine 3.6 5.0 (5.2) 3.8 (4.0) 3.0 (3.5)

Valitsuse tarbimine 3.0 1.5 (1.5) 1.5 (1.5) 2.5 (2.5)

Investeeringud põhivarasse -1.8 -5.8  (-3.5) 2.0 (3.0) 5.0 (5.0)

Kaupade ja teenuste eksport 1.8 -1.5  (-1.5) 2.0 (2.5) 4.0 (4.0)

Kaupade ja teenuste import 1.4 -2.4  (-2.0) 2.6 (3.5) 5.0 (5.0)

SKP, mld eurot (jooksevhindades) 20.0 20.4 (20.6) 21.3 (21.6) 22.5 (22.9)

SKP nominaalkasv, % 2/ 5.0 2.4 (3.0) 4.4 (5.1) 5.5 (5.8)

THI kasv, % -0.1 -0.5  (-0.4) 0.3 (1.6) 2.2 (2.5)

Töötuse määr, % 7.4 5.9 (6.6) 6.3 (6.9) 6.6 (6.8)

Netopalga reaalkasv, % 5.7 8.1 (7.4) 4.9 (4.3) 3.1 (3.7)

Kaupade ja teeenuste saldo, % SKPst 3.4 3.8 (3.4) 3.2 (2.5) 2.4 (1.7)

Jooksevkonto, % SKPst 1.0 2.4 (2.2) 0.8 (0.7) 0.0  (-0.2)

Välisvõlg, % SKPst 94.7 90.0 (89.7) 85.4 (84.5) 81.0 (80.1)

Valitsussektori eelarve tasakaal, % SKPst 0.7 0.7 (0.3) -0.2  (-0.2) 0.0 (0.0)

Valitsussektori võlatase, % SKPst 10.4 9.9 (10.0) 9.6 (9.7) 9.4 (9.4)

1/ Nov ember 2015 prognoos on sulgudes 

2/ Sesoonselt ja tööpäev ade arv uga korrigeeritud

2015pr 2016pr 2017pr

Allikad: Statistikaamet, Eesti Pank, Swedbank

Suurim negatiivne mõju 

ekspordile tuleb Vene-

maalt  



26 jaanuar, 2016  Palun tutvuge olulise informatsiooniga viimasel leheküljel  Page 5 of 8 

Macro Research – Swedbank Economic Outlook  

 

Lisaks nõrgenenud välisnõudlusele langes ettevõtetesektori käive madalamate tootja- ja eks-

pordihindade tõttu. Kiire palgakasv, deflatsioon ja madalamad tööjõumaksud suurendasid 

majapidamiste ostujõudu, millel oli positiivne mõju jaemüügile ning teistele, sisetarbimisega 

seotud  tegevusaladele. Vaatamata sellele, et Eesti ärisektor on käibe langusele reageerinud 

paindlikult ning vähendanud tootmiskulusid, kasvavad tööjõukulud jätkuvalt. Seetõttu pole 

suudetud täielikult ära hoida kasumite ning kasumlikkuse vähenemist.  

2016. aastal on oodata meie peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorra paranemist. 

See peaks meie ettevõtjatele, kes sõltuvad välisnõudlusest, pakkuma paremaid ekspordivõi-

malusi. Vaatamata sellele ootame  Eestis ekspordi vaid tagasihoidlikku taastumist. Paremaid 

ekspordivõimalusi peaksid sel aastal pakkuma Euroopa turud, kuid ettevõtjatel, kes sõltuvad 

rohkem Venemaast, ei tasu märkimisväärset ekspordi taastumist oodata. Venemaa majan-

duslangus veidi taandub, kuid sealne nõudlus püsib vähemalt sel aastal jätkuvalt nõrk. Euro 

jääb sel aastal samuti nõrgaks. Seega on tootjahindade ja eriti ekspordihindade taastumine 

aeglasem kui impordihindade kasv, millel võib olla negatiivne mõju ärisektori kasumitele. 

Ettevõtted on aga üha rohkem integreerunud ülemaailmsetesse väärtusahelatesse, mistõttu ei 

tohiks muutused valuutakurssides hindadele nii suurt mõju avaldada kui aastaid tagasi.  

Palgakasv püsib kiire, kuna sobivate töötajate leidmine on endiselt keeruline. 10-protsendiline 

miinimumpalga tõus 2016. ja 2017. aastal tõstab keskmist palka täiendava 0,5 protsendipunkti 

võrra kummalgi aastal. Palgatöötajate reaalse ostujõu kasv samas aeglustub, kuna aeglustub 

veidi ka nominaalse palga kasv, tööjõu maksukoormuse alanemine on tänavu väiksem ja 

hinnad hakkavad tasapisi kasvama. Tööjõu maksukoormus väheneb mõnevõrra sel ja järgmi-

sel aastal, kuna tõuseb maksuvaba tulu ja 2017. a. langetatakse sotsiaalmaksu määra. Vii-

mane ei suurenda ilmselt küll enamus töötajate netopalka, küll aga vähendab veidi ettevõtete 

tööjõukulusid. Lisaks keskmise palga tõusule toetavad tarbimist veel pensionite, lastetoetuste 

ja teiste sotsiaalsiirete tõus. Ootame eratarbimise kasvu mõningast aeglustumist. See piirab 

sisekaubanduse ja muude koduturule suunatud teenuste kasvu.   

Vaatamata sellele, et kapitaliinvesteeringute vähenemine süvenes eelmisel aastal oluliselt, 

peaks madalseis olema läbitud - investeeringute vähenemine eelmise aasta teisel poolel järk 

järgult aeglustus. Kapitalikaupade impordi kasv on kiirenenud, mis viitab investeeringute või-

malikule paranemisele selle aasta alguses. Ärisektori laenuportfell on mõõduka tempoga 

kasvanud juba viimased kolm aastat. Lisaks sellele on ärisektor vähendanud 2009-2010. 

aastal tipnenud võlakoormat ning viimasel kolmel aastal on võla ja SKP suhe püsinud suhteli-

selt stabiilne. Vaatamata käibe ja kasumite vähenemisele on ettevõtete tähtajaks tasumata 

laenude osakaal laenuportfellis kahanemas, mis viitab nende finantsseisu tugevusele. Kah-

juks on koos tööjõukulude kasvuga pidevalt vähenenud investeeringute osakaal ettevõtete 

kogukäibes. Madalad intressimäärad püsivad kõigi eelduste kohaselt ka 2016-2017 aastal, 

toetades investeeringute tarbeks laenamist. Siiski on investeeringute taastumise eeltingimu-

seks paranenud nõudlus ning hindade tõus ilma, et kannataksid ärisektori kasumid ja kasum-

likkus. Eeldatavalt kasutab valitsus investeeringute tegemiseks aastatel 2016-2017 rohkem 

Euroopa Liidu fondide rahastust, samas kui majapidamiste investeeringud eluasemetesse 

peaksid kasvama jätkuvalt mõõdukal kiirusel.  
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2016. aastal tõusevad hinnad tagasihoidlikult. Toorainete ülepakkumine maailmaturul on 

kaasa toonud energiahindade oodatust suurema kukkumise. Hindu mõjutab positiivselt aktsii-

simaksude tõus, mille mõju ulatub sel aastal hinnanguliselt 0,7 protsendipunktini. Kiire palga-

kasv tõstab omakorda teenuste hindu. 2017. aastal peaks meie prognoosi järgi hindade kasv 

Eestis kiirenema, kuna toorained mõnevõrra kallinevad ja aktsiisimäärad tõusevad taas.  

Hõive peaks järgmisel kahel aastal vähenema. Ühelt poolt väheneb tööjõud ja teiselt poolt 

vajavad ettevõtted tehnoloogilise arengu tõttu järjest vähem töötajaid. Hõive peaks langema 

ka mõnes eksportivas harus, kus nõudlus on nõrk ja/või hinnad oluliselt langenud. Riigireform 

alandab töötajate arvu avalikus sektoris. Juulis 2016 käivituv töövõimereform sunnib vähene-

nud töövõimega inimesi tööd otsima. Kuna ettevõtete valmisolek vähenenud töövõimega 

inimesi palgata on piiratud, kasvab vähemalt esialgu statistiline tööpuudus. Eelpool toodud 

arengute tõttu ootame tööpuuduse väikest tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal. Regist-

reeritud tööpuuduse määr on eelmise aasta taset ületanud alates septembrist.   

Peamiselt tänu ekspordi ja investeeringute paranemisele on oodata Eesti SKP kasvu kiirene-

mist 2,3 protsendini sellel ning 2,6 protsendini järgmisel aastal. Vaatamata sellele püsib SKP 

kogu prognoosiperioodi vältel allpool oma potentsiaali. Viimastel aastatel vähenenud inves-

teeringute ja tööjõu tootlikkuse ning tööhõive oodatava kahanemise tulemuseks on meie ma-

janduse väiksem kasvuvõimekus keskpikal perioodil. 

Prognoosis tuleks arvestada nii positiivsete kui ka negatiivsete riskistsenaariumitega. Positiiv-

se riskistsenaariumi kohaselt võib Euroopa Keskpanga varaostuprogrammil ja ekspansiivsel 

rahapoliitikal olla viitajaga varem oodatust oluliselt positiivsem mõju reaalmajandusele. See 

võib omakorda pakkuda rohkem ekspordivõimalusi Eesti eksportööridele. Lisaks võib nafta-

hindade aeglasem taastumine omada tugevamat mõju tarbimisele ja vähendada rohkem 

ärisektori kulusid. Peamine negatiivne risk on aga seotud ebakindlusega Venemaa majandu-

se paranemise ning sealsete ootamatute poliitiliste otsuste osas. Oodatust aeglasem välis-

nõudluse ja hindade taastumine või isegi nende langus võib avaldada negatiivset mõju ärisek-

tori finantsolukorrale ning läbi selle ka investeeringutele ja tööturule.  

 

  

Pinged tööturul pisut 

vähenevad  

 

Peamine negatiivne riski-

stsenaarium on seotud 

Venemaaga, positiivne aga 

Euroopa turuga. 

Hinnad hakkavad 2016 

aastal tõusma 
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Oluline informatsioon 
 
Käesolev raport on koostatud  Swedbank Macro Research üksuse analüüti-
kute poolt. Swedbank Macro Research on Large Corporates & Institutionsi 
ärivaldkonna üksus, mis koosneb Eesti, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi üksus-
test ning on vastutav majandusanalüüside koostamise eest. 

Analüütiku kinnitus 

Raporti sisu eest vastutav(ad) analüütik(ud) kinnitab/kinnitavad, et siin 
viidatud võimalike huvide konfliktide olemasolust hoolimata kajastavad 
käesolevas raportis väljendatud seisukohad täpselt meie isiklikke seisukohti 
kajastatud väärtpaberite kohta. Samuti kinnitab/kinnitavad analüütik(ud), et 
nad ei ole saanud, ei saa praegu ega ka tulevikus mingit otsest ega kaudset 
hüvitist raportis sisalduvate seisukohtade väljendamise või konkreetse 
soovituse andmise eest. 

Analüüsiraportid on sõltumatud ja põhinevad üksnes avalikult kätte-saadaval 
teabel. 

Väljaandja, avaldamine ja saajad 

Swedbank Researchi koostatud raporti on välja andnud Swedbank AB (publ) 
(„Swedbank”) Large Corporates & Institutionsi ärivaldkond. Swedbanki järele 
valvab Rootsi finantsjärelevalveasutus (Finansinspektionen). 

Mitte ühelgi juhul ei muudeta raportit enne avaldamist. 

Soomes avaldab raporti Swedbanki Helsingi filiaal, mille järele valvab Soo-
me finantsjärelevalveasutus (Finanssivalvonta). 

Norras avaldab raporti Swedbanki Oslo filiaal, mille järele valvab Norra 
finantsjärelevalveasutus (Finanstilsynet). 

Eestis avaldab raporti Swedbank AS, mille järele valvab Eesti finantsjärele-
valveasutus (Finantsinspektsioon). 

Leedus avaldab raporti Swedbank AB, mille järele valvab Leedu Vabariigi 
Keskpank (Lietuvos bankas). 

Lätis avaldab raporti Swedbank AS, mille järele valvab finants- ja kapitalitur-
gude komisjon (Finanšu un kapitāla tirgus komisija). 

USAs avaldab raporti Swedbank First Securities LLC (Swedbank First), mis 
võtab enda peale vastutuse selle sisu eest. Raport avaldatakse üksnes 
institutsioonilistele investoritele. Kõik Ameerika Ühendriikide institutsioonili-
sed investorid, kes on saanud raporti ja soovivad teha mõne tehingu raportis 
nimetatud ükskõik millise väärtpaberiga, peaksid seda tegema üksnes 
Swedbank Firsti kaudu. Swedbank First on Ameerika Ühendriikide maakler-
vahendaja, mis on registreeritud väärtpaberijärelevalve komisjonis ja on 
Ameerika suurima sõltumatu väärtpaberite regulaatori FINRA liige. 
Swedbank First kuulub Swedbanki gruppi. 

Olulise Ameerika Ühendriike puudutava teabe leiate aadressilt 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm  

Ühendkuningriigis on see teatis mõeldud ja suunatud üksnes asjaomastele 
isikutele. Pöördumise alusel ei tohi tegutseda ja sellele ei tohi tugineda 
isikud, kes ei ole asjaomased. Igasugune investeering või investeerimiste-
gevus, mida selles dokumendis käsitletakse, on kättesaadav üksnes asja-
omastele isikutele ja seda lubatakse teha vaid asjaomastel isikutel. Asja-
omaste isikute all peame silmas järgmisi isikuid: 

 kellel on erialane kogemus seoses investeeringutega, millele kohalda-
takse Ühendkuningriigi finantstoodete reklaami määruse artikli 19 lõiget 
5; 

 kellele kohaldatakse Ühendkuningriigi finantstoodete reklaami määruse 
artikli 49 lõike 2 punkte a kuni d (varakad äriühingud, juriidilise isikuna 
registreerimata liidud jne); 

 kellele võib muul viisil õiguspäraselt edastada kutset või mõjutusva-
hendit osalemiseks investeerimistegevuses (Ühendkuningriigi 2000. 
aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse paragrahvi 21 mõistes) või 
kutsuda esile selle edastamist seoses ükskõik milliste väärtpaberite 
väljaandmise või müügiga. 

Vastutuse piirang 

Kogu analüüsiraportis olev teave, sealhulgas faktiandmed, on saadud ja 
pandud kokku heas usus, kasutades usaldusväärseks peetavaid allikaid. 
Swedbank ei kinnita ega taga siiski otseselt ega kaudselt sisu terviklikkust ja 
täpsust, sellele ei tuleks toetuda kui autoriteetsele allikale ning see ei tohiks 
asendada Teie enda mõistlikku, sõltumatut hinnangut. 

Pidage meeles, et kapitaliturgudele investeerimine, nagu kirjeldatakse 
siinses dokumendis, on seotud majanduslike riskidega, ning avaldused 
edasiste hinnangute kohta on seotud ebakindlusega. Nende riskide eest 
vastutate Teie üksinda ja otsuse tegemiseks soovitame Teil täiendada 
olemasolevat teavet sellise materjaliga, mida peetakse vajalikuks, sealhul-
gas, kuid mitte ainult, teadmistega kõnealuste finantsinstrumentide kohta ja 
finantsinstrumentidega kauplemise nõuetega. 

Raportis sisalduvad arvamused on üksnes analüütikute praegused arvamu-
sed, mis võivad muutuda. Kui analüütiku arvamus muutub või ettevõtte 
kajastamise eest hakkab vastutama uus analüütik, kelle arvamus on teistsu-
gune, püüame avaldada sellekohase muudatuse (kuid ei kohustu seda 
tegema), arvestades eeskirjadest, kohalduvatest seadustest, Swedbanki 
sisekordadest või muudest asjaoludest tulenevaid piiranguid. 

Selle raporti eesmärk ei ole Swedbanki jaoks soovitada teha ühtegi toimin-
gut ega õhutada sellele. Kui Te ei ole meie klient, ei ole Teil õigus seda 
analüüsiraportit kasutada. Raport ei ole müügipakkumine ega üleskutse osta 
väärtpabereid ja seda ei tohiks sellisena ka tõlgendada. 

Kohaldatavas õiguses lubatud ulatuses ei võta Swedbank endale mingit 
vastutust siinse raporti kasutamisest tuleneva otsese, kaudse ega tuleneva 
kahju eest. 

Taasesitamine ja avaldamine 

Siinset materjali ei tohi taasesitada ilma Swedbank Researchi loata. Raportit 
ei tohi avaldada füüsilistele ega juriidilistele isikutele, kes on sellise riigi 
kodanikud või kelle elu- või asukoht on riigis, kus avaldamine ei ole lubatud 
kehtivate õigusaktide või muude otsuste järgi. 

Väljaandja: Swedbank, Large Corporates & Institutionsi ärivaldkonna üksus 
Swedbank Research, Stockholm 

Aadress 

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. 

Külastusaadress: Landsvägen 42, Sundbyberg 
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