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Tarneahelad ja rahvusvaheline
kaubandus
Majandusareng tähendab sageli, et majandus liigub stiimulite ja 

ratsionaalsuse suunas. 

• Kui kusagilt on võimalik osta odavamalt, siis seda ka tehakse. 

• Teaduslik ja tehnoloogiline progress on aastakümnete jooksul 

surunud alla ka tootmiskulud. 

Globaalne tarbimisühiskond on hiiglaslik võrgustik, milles 

toimivad tarneahelad, mis on surunud alla toodete omahinnad. 

Paraku on peaaegu tundmatuseni muutnud ka loodus: kuidas 

muidu on võimalik, et näiteks ka Eestis annavad täna põllud ning 

laudas lehmad mitu korda rohkem saaki, kui veel üks-kaks 

inimpõlve tagasi? 

Euroopa kaubavahetuse illustratsioon 2016. aasta
andmetel. Joonte suurus näitab ekspordi mahtu per capita

Allikas: Anita Pelle, András London & Éva Kuruczleki. The European 
Union: A Dynamic Complex System of Clubs Comprised by Countries 
Performing a Variety of Capitalism. DOI: 
10.1080/07360932.2019.1601121



Homse hoidjad



KLIIMA EI OLE JAANALIND
Rohepesu või pea liiva alla peitmine ei aita
Majanduslikud stiimulid suunavad meid mingil viisil käituma, isegi siis, kui me teame, et mingis 
suuremas pildis on see käitumine vale. Inimesed on ratsionaalsed – nad valivad endale 
soodsaima alternatiivi. 

Majanduslikud stiimulid liigutavad inimesi igapäevaselt lokaalselt optimeerima, mis aga 
paraku kliima seisukohast lükkavad meid eemale globaalsest optimumist. Globaalne optimum 
on aga sageli lokaalne valukoht. 

Mis siis juhtub, kui me sõnade asemel hakkaks ka tegudega kliima kriisiga tegelema? Kui palju 
langeks elukvaliteet või SKT, kui me nõuaks omi standardeid keskkonnale, töötajatele ja 
ettevõtlusmaastikule ka allhankepartneritelt? 
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COVID-19: PEAPROOV?

Globaliseerumise ühesuunalisel tänaval tekkis vastassuunaline vool

Majanduse külmumine purustas teatud tarneahelad

Riigipiiride sulgemine viis lõpmatusse tehingukulud

Ühiskonnas üksmeel, et pandeemia vastu on lubatud kõik rahanduslikud meetodid

Elustandardi pikaajalisest langusest siiski veel ei räägita. 



MUDELIVÄLINE MUDEL

COVID-19, metsatulekahjud, vulkaanipursked

Maailma keskkonnaökonoomika figuur #1, William Nordhaus sedastab endiselt, et 
agressiivsete temperatuurieesmärkide seadmine on sotsiaalmajanduslikult kahjulikum, 
kui nende mitteseadmine

Paraku ei ole keskkonnaökonoomika mudelites arvestatud “ühekordsete eranditega”, 
mida ongi võimatu modelleerida. 

Reaalne elu kujuneb aga mudelivälise mudeliga, mis võib vabalt olla kehvem, kui 
ökonomistid prognoosivad.
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