
Trumpflatsioon Peeter Koppel



Kasvu ei ole! G7 riikide reaalkasv aneemiline! 



Kasvu ei ole! Kõrge võlakoorem ja deflatsioon. Oi-oi! 
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Euroala riskivaba tootlus on null… 



Täiesti uskumatu pilt…



6

6

100

52

12

20

33

5

8

14

22

5

13

4
12

1995 2005 2015

Otseinvesteeringud

ettevõtetesse

Kinnisvara

Globaalsed aktsiad (va USA)

USA Väiksemad ettevõtted

USA suurettevõtted

Võlakirjad

Allikas: Callan Associates

7,5%

6,0%

7,5%

8,9%

7,5%

17,2%

Oodatav tootlus

Standardhälve 

Üha kõrgema riskiga üha väiksem tootlus





4% kasv USAs? Ilmselt pole see saavutatav! 



Hiinlastel kisub murelikuks…



Trumpflatsioon…



Suured, kuid ebatõenäolised riskid



Milleni viiv populismi võidukäik



Mis saab riskantsetele varadele saatuslikuks? 



Mis toimib protektsionismi puhul kõige partemini? 



Poliitiline risk oli, on ja jääb…



Ühel päeval, kuid mitte täna… 



• Hiinas on kasv stabiliseerumas ja USA-s kiirenemiseks valmis, kuid madalamad 
majanduslangusega seotud riskid on aktsiahindades suurel määral alahinnatud.

• Poliitilised riskid on suurenenud: Brexit, USA valimised, geopoliitilised pinged. 

• Brexiti referendumi mõju majandusele on seni olnud oodatust väiksem ja pole seetõttu 
hetkel turgude jaoks oluline. See võib uuesti esile kerkida järgmisel aastal, kui algavad 
läbirääkimised. 

• Üha rohkem vaatlejaid räägib “sekulaarsest stagnatsioonist” (pikaajalisest aeglasest 
kasvust), mis tõukab alla intressimäärad, võlakirjade tootluse ja ettevõtete kasumi 
kasvu. Kas see õigustab kõrgemaid valuatsioone? 

 Euroopas ja Jaapanis on jätkuvalt vaja keskpanga stimuleerivaid meetmeid, samal 
ajal kui Föderaalreservi järgmine intressimäära tõus on lähenemas.

 Arenevate turgude majandus on tänu toormehindadele ja Föderaalreservile 
stabiliseerunud. Probleemsed riigid on kosumas, kuid riskid pole kadunud.

Suur pilt





Põhivara-

investeeringud
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Kust tuleb majanduskasv?
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Aeglane majanduskeskkond



Poolaasta kokkuvõttes on kaupade ja 

teenuste eksport püsihindades 2,2% 

suurem kui 2015 I pa

Eksport toetub jätkuvalt puidu-, 

valmismajade- ja mööblitööstuse edule

Ekspordi kesine kasv ei ole vaid Eesti 

mure – sarnane olukord kogu Euroopas

Ekspordist kiiremini on kasvanud import, 

mis suurendab kaubavahetuse defitsiiti ja 

vähendab SKP-d

Peamiste sihtiriikide hea / parema 

majanduskasvu tõttu ootame lähiaastatel 

ligi 4%-st ekspordikasvu
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Investeeringud äärmiselt 

volatiilsed – sellel aastal 

investeerinud sektorid, kellest 

ei oleks osanud seda oodata

Suurima panuse andnud 

transpordivahendite soetamine 

veondusettevõt(e)te poolt

Lisaks kaubandusele 

suurenenud investeeringud ka 

tööstuses

Suurim mure – vähe 

investeeringuid seadmetesse

Vaid investeeringutest ei piisa!

Elektrienergia ja soojusvarustus
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Transpordivahendid

Kes ja kas investeerivad? 



Deflatsiooni ja palgatõusu najal on 

eratarbimine kiirelt kasvanud

2015. a. kasv 4,6%. 2016 esimesel 

poolaastal 3,4%

Suur on olnud riigi panus: 

tulumaksu langetamine, 

lastetoetuste tõus, õpetajate ja 

meditsiinitöötajate palgad

Jaekaubanduse mahuindeksi 

keskmine kasv 7%

Sellel aastal tugev kasv 

mootorsõidukite müügis ja 

apteegi/kosmeetikakaupades

Edaspidi kasvutempo siiski 

mõnevõrra aeglustub: inflatsioon, 

oodatav palgakasvu raugemine
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Eratarbimine soosib jaekaubandust



Tööstustoodang on paranenud eelmise 

aasta sügavast langusest

9 kuu põhjal tervikuna -0,3%, töötlev 

tööstus +0,3%

70% tööstustoodangust eksport

Tänast kasvu veab endiselt puidu- ja 

valmismajade tööstus

Oluline mahu kasv elektriseadmete 

tootmises ja tekstiilitööstuses!

Paranenud elektrieksport ja –toodang

Tugev langus põlevkivitööstuses aasta 

esimeses pooles, mis nüüd taandumas

Tootmisvõimsuse rakendatus lähedal 

ajaloolisele keskmisele

Tugevnev eksport toetab edasist kasvu
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Tööstustoodanguga peaaegu hästi



Tavatöötaja tasandil ei ole aeglane 

majanduskasv hoomatav

Tööhõive ajalooliselt kõrge, töötus 

madal

2016. II kvartalis hõive 67%, töötus 

6,5%

Võrreldavatel andmetel ei ole hõive nii 

kõrge olnud – 2007. tipp 63,5%

Töötuse määr 2007. aastal 4,6%

Eesti „loomulik“ töötuse määr ~8%

Tööturul osalemise määra poolest 

oleme tõusnud Euroopa parimate

sekka

Kasvanud just vanemaealiste huvi 

töötada

Tööturg püsib tugev



2010. aastaga võrreldes 

on Eesti palgatase täna 

pea poole kõrgem

Keskmine palk 2016 II 

kvartali seisuga 1163 

eurot

Hinnakasv samal ajal 

ainult 12%!

Vastupidiselt ootustele 

on palgakasv viimastel 

kvartalitel kiirenenud

Madalama 

palgatasemega Läti-

Leedu kasv aeglasem, 

absoluutsummas lõhe 

suurenenud 
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Kiire palgakasv



Absoluutsummas suurimad 

võitjad finantsvahendus

ning info ja side

Seost sektori keskmise 

palga ja selle kasvu vahel ei 

ole

Suure panuse andnud riik

– meditsiinitöötajate 

kollektiiv-lepe ja õpetajate 

palgad  

Ilmselt mõju olnud ka 

maksuameti tööl

Palgakasv rõivatootmises

45%

Kelle kiire palgakasv? 



Ettevõtete müügitulu kasv jääb juba 

mitmendat aastat palgakasvule alla

Miks on ettevõtted nõus palka tõstma?

2016. I kvartalis ületas tööjõukulude 

osakaal  SKP-s 50% – ei ole jätkusuutlik 

tase 

EL keskmine 47%

Palgakasvu allikas: kasum & 

investeeringud

Kasumite vähenemine: väiksem reserv 

halbadeks aegadeks, välisomanduses 

ettevõtete lahkumine

Investeeringute vähenemine: madalam 

konkurentsivõime tulevikus

Kohandumine tuleb – positiivne või 

negatiivne stsenaarium?

Liiga kiire palgakasv



Olukord majanduses täna siiski veel hea – kelleltki raha väevõimuga 

pole võetud

Peamine oht: pikalt kestnud tasakaalustamatus ettevõtlustulude ja 

tööjõukulude vahel

Peamine stsenaarium: pehme kohandumine

Väheefektiivsed ettevõtted sulgevad vaikselt uksi, võimekamad 

värbavad juurde

Mõne välisettevõtte lahkumine tõenäoline

Töötuse määr mõnevõrra kasvab: kõik koondatud ei pruugi mujale 

sobida, töövõimereform toob mitteaktiivseid töötute ridadesse

Eurodes mõõdetuna  jääb palgakasv kiireks, kuid inflatsiooni 

taastumise tõttu ostujõu suurenemine sama kiire ei ole

Jaekaupmehe jaoks majanduskliima pigem soodne

Kuidas edasi? Taktikaline vaade. 



Eesti majanduskasvu pärsib tulevikus enim rahvastiku vähenemine

Absoluutne majanduskasv vs majanduskasv inimese kohta

Eksport jääb majanduse mootoriks: kas edukast puidutööstusest 

piisab?

Millised harud lubavad maksta 3 korda kõrgemat palka?

Lisaks inseneridele ja teadlastele on vaja ka võimekaid inimesi, kes 

suudaks luua brände, neid turundada ja müüa

Äkki peaksime suurte tootmisettevõtete asemel unistama 

maailmatasemel teenindusettevõtetest?

Eesti inimeste arv on väga piiratud –iga inimene peab saavutama oma 

võimete tipu

Milline on väheste noorte motivatsioon pideva tööjõunappuse

tingimustes haridusse investeerida?

Kuidas edasi? Strateegiline vaade. 



Küsimused Peeter Koppel



Õpitud optimism on positiivse psühholoogia

koolkonna idee, et sarnaselt mistahes muu andega

saab kasvatada ka rõõmu tundmise annet. Tegemist

on õpitud abitusele vastanduva ideega. Optimismi

õpitakse mistahes negatiivse sise-dialoogi pideva

vaidlustamise teel.

Wikipedia



Tähelepanu! 
No background colour

 Ettekandes sisalduv teave põhineb autori isiklikel teadmistel ja seisukohtadel ning 

ei ole käsitletav investeerimisnõustamise, muu investeerimisteenuse või 

ekspertarvamusena Eesti õigusaktide tähenduses. Autor ega SEB Pank ei vastuta 

selle ettekande põhjal tehtud investeerimisotsuste eest. Enne investeerimisotsuste 

tegemist soovitame konsulteerida investeerimisnõustajaga. 

Ettekanne tervikuna ja selle sisu on kaitstud autori isiklike ning varaliste õigustega. 

Ettekande või selle osa reprodutseerimine, levitamine, taasesitamine ja muul viisil 

kasutamine (v.a isikliku kasutamise eesmärgil) on lubatud ainult autori eelneval 
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