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Euroopa ühiskondi kujundavad üha enam majanduslikud põhimõtted: Tervishoid, eluase, pensionid, 
sotsiaalkindlustus, isegi haridus on üha enam reguleeritud konkurentsi, tõhususe ja kasumi 
maksimeerimise huvides. Samal ajal on majandus kriiside, keskkonnaseisundi halvenemise, ebakindla 
energiavarustuse, ebastabiilsete finantsturgude, rikaste ja vaeste vahelise lõhe suurenemise näol 
olemas ja loomulikult on see tunda ka inimeste rahakotis. Vastupidiselt majanduse selgele tähtsusele 
on aga täiskasvanuhariduse võimalused majanduslike kontekstide analüüsimiseks ja arutelude 
taustateadmiste andmiseks vähesed. Peamine takistus, mis on: "Majandus? See on minu jaoks liiga 
keeruline!" näib olevat olemas ka täiskasvanute koolitajate endi seas. Meie õppeplatvorm "Fresh Up 
Economics. Towards Economic Literacy in Europe" eesmärk on seda muuta. Sellest dokumendist leiate 
kõik platvormi panused - edaspidi kursused - ühes kohas.  
 
Teemade valik on lai. Kursused hõlmavad selliseid põhiteemasid nagu ebavõrdsus, raha, võlg ja 
maksud. Nad annavad teavet selliste pakiliste ja vastuoluliste teemade kohta nagu kliimamuutused, 
majanduskasv ja säästev areng, avalikud hüved ja sotsiaalne heaolu ning ränne ja selle mõju 
Euroopale. Samuti esitatakse küsimusi Euroopa Liidu majanduspoliitika kujundamise kohta. Lihtsamalt 
öeldes, kas seda tuleks teha konkurentsi või koostöö põhimõtete järgi? Kursus "Feministliku 
majanduse tutvustamine" tõstab teadlikkust naiste ja meeste endiselt eksisteerivast (struktuurilisest) 
ebavõrdsusest. Sellest lähtuvalt esitatakse teises kursuses kaalutlusi ja ettepanekuid naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks. Kui enamik kursusi pakub makromajanduslikke vaatenurki, 
siis viimane kursus on mikromajanduslik ja keskendub individuaalsetele osalejatele, antud juhul 
naistele.  
 
Majandus ja majandusteadus, aga ka avalikud arutelud majandusküsimuste üle on poliitilised. Kui 
seda ei väljendata selgesõnaliselt, võib nende esitusviis soosida perspektiivi, mis on ühele või teisele 
poolele sümpaatne, kuid mille poliitiline sõnum jääb varjatud. Et seda vältida ja tutvustada 
üliõpilastele erinevaid vaatenurki majanduse arengule, tutvustab üks kursus üliõpilastele spetsiaalselt 
majanduslikke koolkondi. Seda tehakse teema "töö" põhjal. Teine kursus tutvustab võimalikke 
majanduspoliitilisi strateegiaid pidevalt aktuaalsel teemal: kriiside juhtimine.  Ka peaaegu kõigis teistes 
kursustes võetakse arvesse erinevaid teoreetilisi eeldusi ja sellest tulenevaid erinevaid vastuseid 
probleemidele. Kursused peegeldavad ka multiperspektiivsust kui "Gesamtkunstwerk". Lisaks 
temaatilisele laiusele on ilmne ka autorite erinev lähenemine oma teemadele.  
 
Kellele on kursused mõeldud? 

Materjalid on mõeldud kodanikele, et nad saaksid nendega ise tegeleda, ning täiskasvanuhariduse 
juhendajatele ja koolitajatele kogu Euroopas.  
 
Kuidas on kursused üles ehitatud? 

Need on üles ehitatud nii, et a) saate teemast esmase ülevaate. Need, kellel on rohkem aega või kes 
tahavad rohkem teada, saavad b) uurida taustateavet.  
c) interaktiivsete harjutuste abil saavad nad veelgi sügavamale minna. 
Täiskasvanuhariduse koolitajatele pakume ka d) koolitusmaterjale mitteformaalsete meetoditega 

töötamiseks rühmades. Neid saab kasutada nii täiskasvanuhariduses kui ka koolivälises noorteõppes.  
 
Ja kes me oleme?  

Kursused on välja töötatud ülikoolide (Austria, Poola), väikeettevõtete (Tšehhi Vabariik, Hispaania) ja 
valitsusväliste organisatsioonide (Saksamaa, Iirimaa, Eesti) täiskasvanute koolitajate poolt. Lisateavet 
osalejate, nende organisatsioonide ja kahe ja poole aasta pikkuse koostööprojekti kohta leiate meie 
veebilehelt: https://economic-literacy.eu/. 

http://lp.economic-literacy.eu/
http://lp.economic-literacy.eu/
https://economic-literacy.eu/


 
 

 

 

"Majandus - see on liiga keeruline. " Jah, mõned küsimused on keerulised (ehk siis keerulised). Aga 
on hea uudis: neist saab siiski aru. Ja sa võid selle käigus õppida ka keerukusega toime tulema. 
Õppeplatvormi ja kursustega kutsume teid üles oma teekonnale minema ja loodame, et leiate teel 
palju inspiratsiooni. 
 
Olete oodatud jagama e küsimusi, kommentaare ja tagasisidet foorumi ja õppeplatvormi chat'i kaudu.  
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Ebavõrdsus kirjeldab nii mõõdetavat ressursside eraldamist kui ka konkreetseid inimkogemusi 

marginaliseerumisest, rõhumisest ja lugupidamatusest. „ Ebavõrdsus eksisteerib siis , kui ressursi (nt 

sissetulekud) või tulemuste (nt suremus või haridussaavutused) jaotuses inimrühmade või paikade 

vahel (näiteks sotsiaalmajandusliku rühma või soo järgi) on erinevusi. ”1 Majandusvaldkonnas 

käsitletakse ebavõrdsust eelkõige rahalisest vaatenurgast. Sotsiaalmajanduslikud lähenemisviisid 

pakuvad ebavõrdsusest laiemat arusaama. Göran Therborn (2013) pakub abistavat vahet kolme 

ebavõrdsuse vormi vahel: ressursside ebavõrdsus , (nt rahaline ebavõrdsus, süsiniku ebavõrdsus), 

elutähtis ebavõrdsus (nt ebavõrdsus tervislikus seisundis, oodatav eluiga) ja eksistentsiaalne võrdsus 

(mis põhineb võrdsetel võimalustel ja osalusel). kõikehõlmav tähendus, st diskrimineerimise, 

häbimärgistamise ja rõhumise, nagu rassism, seksism, kasteism või orjus, puudumine). Ebavõrdsus 

kirjeldab sotsiaalset nähtust, mitte loomulikku omadust. Nagu sotsiaalmajanduslik analüüs osutab, 

loovad ja juhivad ebavõrdsust sotsiaalsed institutsioonid 2ning põhjustavad võimusuhted. 

 

Trend: kasvav ülemaailmne ebavõrdsus 

1500. aasta paiku olid maailma suuremad piirkonnad Hiina, India ja Euroopa materjalitoodangu 

poolest elaniku kohta võrdsed. Kolonialismi tõusuga 3hakkas nende maailma piirkondade vahel 

ilmnema "Suur lahknevus" ja see on seadnud tee sajandeid kasvavale globaalsele ebavõrdsusele, 

kolonialismist imperialismini kuni praeguse globaalse põhja ja globaalse lõuna lõheni. Ka viimastel 

aastakümnetel läks suurem osa kasvavast rikkusest neile, kes olid juba väga jõukad. Alates 1995. 

aastast on vaeseim pool elanikkonnast kokku vaid 2% ülemaailmsest jõukuse kasvust, samas kui 

rikkaim 1% hõlmas 38% kogu jõukuse kasvust. 

 

Sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Kui sissetulekud jagunevad üsna võrdselt sellistes riikides nagu Tšehhi Vabariik, Island ja Norra, siis 

Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja Tšiilis on tulude jaotus väga ebavõrdne. Võrreldes 
maailma piirkondi, on sissetulekute ebavõrdsus madalaim Euroopas ja kõrgeim Lähis-Idas. Peaaegu 

kõikides riikides on viimastel aastakümnetel riikide sees sissetulekute ebavõrdsus suurenenud, kuid 

erinevas tempos. Rikkus jaotub enamasti ebavõrdsemalt kui sissetulek. Alates 1970. aastatest on 

varanduslik ebavõrdsus kasvanud enamikus riikides ja kogu maailmas. Viimaste aastakümnete jooksul 

on neoliberaalne globaliseerumine nihutanud võimusuhteid ja toonud kaasa tööjõutulu osakaalu 

vähenemise ning suurenenud ebavõrdsuse eri tüüpi töökohtade vahel. Järjekordne võimutasakaalu 

nihe era- ja avalik-õiguslike institutsioonide vahel on toimunud riigivara erastamise kaudu, 

vähendades võimalusi ebavõrdsuse vastu võitlemiseks avalike programmide kaudu 4. 

 
1

Shaw jt, 2017 

2
Institutsioonid on sageli valesti mõistetav termin, mida tavakeeles seostatakse mõistega "organisatsioonid". Siin kasutame institutsioone 

laiemalt kui “...väljakujunenud ja sisseehitatud sotsiaalsete reeglite süsteeme, mis struktureerivad sotsiaalseid interaktsioone”. Hodgson, 
2006, lk. 18 
3

Pomerants, 2000 

4
Alvaredo jt, 2018 
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Süsiniku ebavõrdsus 

Jõukuse (ebavõrdne) kasv ja materiaalse elatustaseme tõus viimase 200 aasta jooksul on kaasnenud 

bioloogilise võimsuse ja eriti kasvuhoonegaaside heitkoguste hüppeliselt kasvava kasutamisega. 5Täna 

oleme keset inimtegevusest tingitud kliimakriisi ja kuuendat suurt massilist väljasuremist. Ebavõrdne 

vastutus süsinikdioksiidi heitkoguste eest on ressursside ebavõrdsuse oluline vorm: mida rikkam on 

riik või üksikisik, seda suurem on süsinikuemissiooni tekitavate füüsiliste ressursside kasutamine. 

Ajalooliselt vastutavad globaalse põhjaosa riigid 92% kogu maailmas eralduvatest süsinikdioksiidi 

heitkogustest. 6Praegu eraldab maailma rikkaim 1% elanikkonnast rohkem kui kaks korda rohkem kui 

50 vaeseima osakaal. 

Riigi tasandil võivad hoolekanderežiimid ebavõrdsust vähendada. Liberaalne heaolurežiim 
domineerib anglosaksi riikides, nagu USA, Ühendkuningriik ja Austraalia. See on “jääk” heaoluriik, mis 
keskendub neile, kes turumajanduses endaga hakkama ei saa: haiged, erivajadustega inimesed, 

vanurid, töötud. See režiim eeldab, et kõik teised peaksid enda eest hoolitsema. Keskklass püüab jääda 
hoolekandetoetustest sõltumatuks – esile kerkivad eralahendused nagu erakoolid, erapension ja 

eraravikindlustus. Konservatiivne heaolurežiim domineerib Mandri-Euroopas sellistes riikides nagu 

Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa. Juurdepääs suurele osale sotsiaalkindlustushüvitistest on seotud 

tööturul osalemise ja/või kodakondsusega. See loob heaoluühiskonna "siseringi" ja mittekindlustatud 

"autsaideritele". Skandinaavias domineerib sotsiaaldemokraatlik hoolekanderežiim . See tagab 

universaalsed sotsiaalsed õigused ja tagab hästi arenenud avaliku sotsiaalse infrastruktuuri, hariduse, 

tervishoiu, hoolduse ja korraliku eluaseme kõigile. 

 

Kuigi need traditsioonilised heaoluriigi tüübid on (kõikide erinevuste juures) keskendunud 

sotsiaalsetele probleemidele, peavad 21. sajandi heaoluriigid andma uusi vastuseid, mis integreerivad 

võrdsuse süsinikueelarvega . Seni on heaolurežiimide sotsiaalsed saavutused üles ehitatud globaalse 
biovõimsuse jätkusuutmatu osa kasutamisele teiste maailma piirkondade ja tulevaste põlvkondade 

arvelt. Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal tähendab, et võrdsus tuleb saavutada ilma planeedi 

piire ületamata. See nõuab uusi vastuseid sotsiaal-ökoloogilistele heaolurežiimidele. Kuigi 
rahapoliitikaga saab tõhusalt leevendada eksistentsiaalseid vajadusi ja tugevdada individuaalset 

enesemääramist, ei piisa sellest. Kliimakriisiga toimetulemiseks on üliolulised struktuurid, mis 

võimaldavad igaühel oma vajadusi vähese ressursitarbimisega rahuldada . Säästev ühistransport ja 

taskukohane juurdepääs säästvale energiale, veele, eluasemele, tervishoiule, hooldusele ja haridusele 

aitavad piirata raha ja tarbimise tähtsust vajaduste rahuldamisel. Sotsiaal-ökoloogiline infrastruktuur 

hõlmab suurt osa sellest, mida inimesed ei saa raha eest lubada: tänavate rohelusest ja 

raamatukogudest avalike basseinideni. Taskukohased sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid võivad 

pakkuda turvalisust, pakkuda ruumi individuaalsele elustiilile, tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja 

luua ressursse säästvaid struktuure. 21. sajandil tähendab võrdsus seda, et ökoloogiline eluviis ei ole 

 
5

Seda suundumust kirjeldatakse kui suurt kiirendust. Koos kasvava majandustoodanguga on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult 

kasvanud surve, mida inimtegevus meie planeedile avaldab. Nüüd on paljud niinimetatud planeetide piirid ületatud, näiteks kui tegemist 
on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, kliimakriisiga ja häiritud lämmastikuringega, mis viib veeteede ja rannikualade saastumiseni. 
Süsinikdioksiidi ebavõrdsus pole kaugeltki ainus ega kõige dramaatilisem keskkonnaalane ebavõrdsus. Kasutame seda näitena. 
6

Hickel, 2020 
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privileeg ega vaesuse märk, vaid muutub lihtsalt rutiiniks, uueks normaalsuseks. Lõppkokkuvõttes on 

demokraatliku arutelu küsimus, milline sotsiaalkaitse alammäär peaks olema piiratud süsinikdioksiidi 

eelarve valguses kõigile. Ebavõrdsuse vähendamine on ülioluline, kui eeldatakse, et kõik inimesed 

elaks head elu ajal, mil süsinikuheidet oluliselt vähendatakse. 
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Ebavõrdsus on näinud huvi nii avaliku arutelu kui ka sotsiaalteaduslike uuringute vastu. Selle mõiste 

taga on nii mõõdetavad ressursside eraldamised kui ka konkreetsed inimkogemused 

marginaliseerumisest, rõhumisest ja lugupidamatusest. See pakub õppimiseks viljakat teemat, nii 

palju kui kaldub arusaamatustele ja konfliktidele. See tekst algab mõningate täpsustustega, enne kui 

sukeldutakse sügavamale ebavõrdsuse (sotsiaal)ökonoomikasse. 

Esiteks ei tohiks ebavõrdsust segi ajada erinevuse või mitmekesisusega, samuti ei tähenda võrdsus 

ühtsust ega samasust. Ilmselt on kõik inimesed võrdsed ja neil on sünnist surmani samad bioloogilised 

vajadused. Ja samal ajal on kõik inimesed mingil tasandil ainulaadsed ja seetõttu erinevad. Kui 

inimesed on võrdsed ja ainulaadsed, siis millele ebavõrdsus tegelikult viitab? Käsiraamatu 

definitsioonist lähtudes saame teada, et „Ebavõrdsus eksisteerib siis, kui ressursi (nt sissetulekud) või 

tulemuste (nt suremus või haridussaavutused) jaotuses inimrühmade või paikade vahel on erinevusi 

(näiteks , sotsiaalmajandusliku rühma või soo järgi).7 Seetõttu kirjeldab ebavõrdsus sotsiaalset 

nähtust, mitte loomulikku omadust. 

Majanduse valdkonnas käsitletakse ebavõrdsust eelkõige rahalisest vaatenurgast, kuid teoreetiliste 

käsitluste vahel on märkimisväärsed erinevused. Neoklassikaline lähenemine põhineb 

individualistlikul maailmapildil, mille kohaselt individuaalne sissetulek on töötaja või kapitaliomaniku 

tootlikkuse tulemus ehk see, mida ta toodetavale turuväärtusele lisab. 8Erinevad heterodoksse 

majanduse koolkonnad on seda lähenemist kritiseerinud ja juhtinud tähelepanu struktuurse jõu 

tähtsusele tööturgudel ja valitsuse rollile makromajanduslikus jaotuses (Keynesian). Marksistlikud 

majandusteadlased on väitnud, et tegelikult ei maksta töötajatele tasu vastavalt nende panusele, vaid 

nad loovad lisaväärtust, mille neelavad kapitali omanikud. Feministlikud majandusteadlased on 

rõhutanud tasustamata reproduktiivtöö ja tasustatud "produktiivse töö" soolist eraldamist, mis 

säilitab sugudevahelise majandusliku ebavõrdsuse tänapäevani. Ökoloogilised majandusteadlased on 

rõhutanud, kuidas tootlikkuse kasv tuleneb tegelikult fossiilse energia ja loodusvarade tasustamata 

eraldamisest ning kuidas osa jõukuse loomisest toetub süstemaatilisele kulude ümbersuunamisele 

mujale või tulevastele põlvkondadele.9  

Kui majanduslikud lähenemisviisid keskenduvad peamiselt sissetulekutele ja jõukusele, siis 

sotsiaalmajanduslikud lähenemisviisid on huvitatud ebavõrdsuse laiemast ühiskondlikust 

mõistmisest. Need heidavad valgust rahalise ebavõrdsuse seosele sotsiaal-kultuurilise, ökoloogilise ja 

 
7

Shaw jt, 2017 

8
Selle aluseks olevad eeldused põhinevad piirtootlikkuse teoorial. 

9
Erinevate ebavõrdsuse majanduslike lähenemisviiside sügavamaks mõistmiseks külastage aadressi https://www.exploring-

economics.org/en/discover/   

https://www.exploring-economics.org/en/discover/
https://www.exploring-economics.org/en/discover/
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poliitilise ebavõrdsusega. Göran Therborn (2013) pakub kasulikku vahet kolme ebavõrdsuse vormi 

vahel: 

 

(1) Ressursside ebavõrdsus , eelkõige rahaline ebavõrdsus, aga ka süsiniku ebavõrdsus 

(2) Eluline ebavõrdsus, ebavõrdsus tervislikus seisundis, eriti erinevused oodatavas elueas. 

(3) Eksistentsiaalne võrdsus , mis põhineb võimaluste ja osaluse võrdsusel kõikehõlmavas tähenduses, 

st diskrimineerimise, häbimärgistamise ja rõhumise, nagu rassism, seksism, kasteism või orjus, 

puudumine. 

 

Järgmine tsitaat võtab kokku ebavõrdsuse sotsiaalmajandusliku vaatenurga. "Ebavõrdsus ei seisne 

seega ainult rahakoti suuruses. See on sotsiaal-kultuuriline kord, mis (enamiku jaoks meist) vähendab 

meie võimet inimesena toimida, meie tervist, meie eneseaustust, enesetunnet, aga ka meie ressursse 

selles maailmas tegutsemiseks ja osalemiseks. ” 10See vaatenurk seob ebavõrdsuse vaesuse 

küsimusega – ebavõrdse ühiskonnakorralduse tõttu jäävad mõned inimesed ilma oma võimetest. 

Ressursside ebavõrdsust võib käsitleda erinevates dimensioonides: ajaliselt, erinevatel 

territoriaalsetel skaaladel (globaalne, riiklik, regionaalne) ja sotsiaalsete rühmade (st rass, sugu, klass 

jne) lõikes. Alustame globaalse ebavõrdsuse ajaloolisest arengust. 

Globaalse ebavõrdsuse ajalugu ja olemasolu 

Inimeste globaalsel sissetulekute ja varanduslikul ebavõrdsusel on kaks komponenti: ebavõrdsus 

riikide ja piirkondade vahel (näiteks indiaanlaste ja sakslaste sissetulekute erinevused) ja riikide sees 

(näiteks erinevused rikaste ja vaeste itaallaste vahel). 111500. aasta paiku olid maailma suuremad 

piirkonnad Hiina, India ja Euroopa oma materjalitoodangu poolest elaniku kohta tegelikult võrdsed. 

Kolonialismi tõusuga 12hakkas nende maailma piirkondade vahel ilmnema "Suur lahknevus" ja see on 

seadnud tee sajandeid kasvavale globaalsele ebavõrdsusele, kolonialismist imperialismini kuni 

praeguse globaalse põhja ja globaalse lõuna lõheni. 13Alates ametlikust dekoloniseerimisest on 

mitmed arengukavad püüdnud globaalset ebavõrdsust vähendada. Ja tõepoolest, riikidevaheline 

sissetulekute ebavõrdsus hakkas vähenema 1980. aastal – kuna see oli aga aastatel 1820–1980 

pidevalt kasvanud, on see praegu sama madal kui 1900. aastal. Riikidevaheline ebavõrdsus moodustab 

endiselt kuni 80% globaalsest ebavõrdsusest. ebavõrdsus (olenevalt allikast) – st globaalne sünnikoht 

seletab olulisemat osa kui ühiskonnasisesed klassierinevused. 14Lisaks on riikide sees ebavõrdsus 

praegu ajalooliselt kõrge. Kokkuvõttes kasvas ülemaailmne ebavõrdsus aastatel 1820–1910 ja 

stabiliseerus sellest ajast kõrgel tasemel.15 

 

 
10

Therborn, 2013, lk 1 

11
Chancel jt, 2022 

12
Pomerants, 2000 

13
Lisateavet globaalse ebavõrdsuse pikaajalise ajaloo kohta leiate ajakirjast Hickel, 2017 

14
Fischer, 2019, lk. 221 

15
Chancel jt, 2022 
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Vaadates viimaseid aastakümneid ja rikkust, on sarnane pilt – suurem osa kasvavast rikkusest läks 

kõige jõukamatele. Alates 1995. aastast on vaeseim pool elanikkonnast kokku vaid 2% ülemaailmsest 

jõukuse kasvust, samas kui rikkaim 1% hõlmas 38% kogu jõukuse kasvust.16  

 

 
 

Aastal 2021 omab vaeseim pool maailma elanikkonnast vaid 2% kogu varandusest – see tähendab 

keskmiselt 2900 eurot inimese kohta. Seevastu rikkaimale 10%-le maailma elanikkonnast kuulub 76% 

kogu varandusest, keskmiselt 550 900 eurot inimese kohta. Ainuüksi rikkaimale 1%-le kuulub 38% 

kogu varandusest. 

 

 

 
16

Chancel jt, 2022 
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Sissetulekute ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Olles vaadelnud globaalset ebavõrdsust, keskendugem riikidesisesele ebavõrdsusele ja selle 

kujunemisele. Järgmine graafik näitab Gini koefitsienti sissetulekute ebavõrdsuse kohta OECD riikides. 
17Sissetulekute jaotumine riikide sees on väga erinev, sellised riigid nagu Tšehhi Vabariik, Island ja 

Norra on ühed võrdsemad ning Ühendkuningriigis, USA-s ja Tšiilis on tulude jaotus väga ebavõrdne. 
 

 
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

 

Järgmine joonis näitab sissetulekute ebavõrdsuse taset piirkondade lõikes. Ebavõrdsus varieerub 

märkimisväärselt kõige võrdsema piirkonna (Euroopa) ja kõige ebavõrdsema (Lähis-Ida ja Põhja-

Aafrika ehk MENA) vahel. Euroopas on suurim 10% sissetulekute osakaal umbes 36%, samas kui 

MENA-s ulatub see 58% -ni.18 

 
17

Mida suurem on Gini koefitsient, seda suurem on ebavõrdsus. See ulatub 0-st (täielik võrdsus) 1-ni (täielik ebavõrdsus). 

18
Chancel jt, 2022 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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Peaaegu kõikjal on sissetulekute ebavõrdsus viimastel aastakümnetel suurenenud, kuid erineva 

kiirusega. See näitab, et riiklikud institutsioonid ja poliitika on olulised. Järgmisel joonisel on näha, et 

Põhja-Ameerikas, Venemaal, Hiinas ja Indias on ebavõrdsus kiiresti kasvanud, Euroopas aga 

mõõdukamalt. Äärmiselt suure ebavõrdsusega riikides ja piirkondades, nagu Brasiilias ja Sahara-

taguses Aafrikas, on ebavõrdsus püsinud suhteliselt stabiilne 19. 

 

 
 

 
19

Alvaredo jt, 2018 
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Sissetulekute ebavõrdsuse suurenemise oluline põhjus on avatud maailmamajanduses tööjõu ja 

kapitali vahelise võimu vahekorra muutumine. Kapital on oma olemuselt mobiilsem kui tööjõud, mis 

piirab palgasaajate läbirääkimisjõudu: suur osa finantskapitalist võib "migreerida" sekundi murdosa 

jooksul, samas kui töötajate liikuvust piiravad riigipiirid, aga ka sotsiaalsed tegurid, nagu näiteks pere, 

sõbrad ja võib-olla ka oma kodu. Alates 1980. aastatest olid ülemaailmsed finantsvood ja kaubandus 

dereguleeritud. See muutus poliitikas, mida sageli nimetati "Washingtoni konsensuseks". Sellest ajast 

alates on paljud ametiühingud kaotanud võimu ja palgaosa ehk teenitud tulu osa rahvatulust on 

enamikus tööstusriikides langenud, samas kui kapitalitulu osatähtsus tõusis. Kohaliku konkurentsi 

kartuses langes keskmine kohustuslik ettevõtte tulumaksumäär kogu maailmas 49%-lt (1985) 24%-le 

(2018).20   

Varanduslik ebavõrdsus riikide ja piirkondade sees 

Ebavõrdsusega tegelev juhtiv majandusteadlane Thomas Piketty rõhutab rikkuse tähtsust 

ebavõrdsuse analüüsimisel. Oma raamatus “Kapital kahekümne esimesel sajandil” selgitab ta, et 
omaette jäetud kapitalism süvendab majanduslikku ebavõrdsust, kuna kapitali tootlus on tavaliselt 

suurem kui majanduskasvu määr, mis viib rikkuse koondumiseni. Analüüsides ebavõrdsust nii 

ajalooliselt kui ka mitmes riigis, jõuab ta järeldusele, et majanduslik ebavõrdsus on viimastel 

aastakümnetel lääne ühiskondades kasvanud, mis omakorda on suurendanud sotsiaalset ja 

majanduslikku ebastabiilsust.21  

 

Rikkus jaotub enamasti ebavõrdsemalt kui sissetulek. Enne Esimest maailmasõda kuulus 10% Euroopa 

elanikkonnast umbes 90% rikkusest, peamiselt maast ja finantsvaradest. Need väärtused langesid kuni 

1970. aastateni, et seejärel uuesti tõusta. USA-s, Hiinas ja Venemaal on varandusliku ebavõrdsuse kasv 

viimastel aastakümnetel olnud veelgi dramaatilisem kui Euroopas 22. 

 

 

 
20

Novy jt, 2020 
21

Piketty, 2014 – tema raamatut tutvustav lühike video (3 min) leiate siit ja põhjalikum tutvustus (21 min) siit . 

22
Alvaredo jt, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century
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Süsiniku ebavõrdsus 

Jõukuse (ebavõrdne) kasv ja materiaalse elatustaseme 

tõus viimase 200 aasta jooksul on kaasnenud 

bioloogilise võimsuse ja eriti kasvuhoonegaaside 

heitkoguste hüppeliselt kasvava kasutamisega. 23Täna 

oleme keset inimtegevusest tingitud kliimakriisi 

(kasvuhoonegaaside kontsentratsioon Maa 

atmosfääris on viimase 800 000 aasta kõrgeim) ja 

kuuendat massilist väljasuremist (kuni miljon looma- ja 

taimeliiki inimmõju tõttu järgmise paarikümne aasta 

jooksul väljasuremise äärele). Ebavõrdne vastutus 

süsinikdioksiidi heitkoguste eest on ressursside 

ebavõrdsuse oluline vorm: mida rikkam on riik või 

üksikisik, seda suurem on süsinikuemissiooni 

tekitavate füüsiliste ressursside kasutamine. Joonisel 

on kujutatud kumulatiivne ajalooline vastutus 

süsinikdioksiidi ülemääraste heitkoguste eest maailma 

piirkondade kaupa (st heitkoguste summa, mis ületab 

võrdse koguse elaniku kohta)). 92% on põhjustatud globaalse põhjaosa kõrge sissetulekuga riikidest.24  

Vaatamata keskkonnapoliitikale, liikumistele ja avalikkuse kasvavale teadlikkusele on süsinikdioksiidi 

ebavõrdsus suurenenud. Niinimetatud dinosauruste graafik näitab viimaste aastakümnete 

süsinikdioksiidi heitkoguste kasvu ebavõrdseid mustreid. Kui 50% vaesemad moodustavad vaid 6% 

kogu süsinikdioksiidi heitkoguste kasvust aastatel 1990–2015, siis rikkaimad 10% põhjustavad 46% 

selle perioodi heitkoguste kasvust.25 

 

 
23

Seda suundumust kirjeldatakse kui suurt kiirendust. Koos kasvava majandustoodanguga on viimastel aastakümnetel plahvatuslikult 

kasvanud surve, mida inimtegevus meie planeedile avaldab. Nüüd on paljud niinimetatud planeetide piirid ületatud, näiteks kui tegemist 
on bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, kliimakriisiga ja häiritud lämmastikuringega, mis viib veeteede ja rannikualade saastumiseni. 
Süsinikdioksiidi ebavõrdsus pole kaugeltki ainus keskkonnaalane ebavõrdsus. Me käsitleme seda näitena. 
24

Hickel, 2020 

25
Oxfam, 2020 
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26 

Praeguste süsinikdioksiidi heitkoguste osas eraldab maailma rikkaim 1% elanikkonnast rohkem kui 

kaks korda rohkem kui vaeseima 50%. Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärgi 1,5 °C täitmine nõuab 

heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 2–2,5 tCO2e elaniku kohta, mis tähendab, et rikkaim 1% peaks 

vähendama oma praeguseid heitkoguseid elaniku kohta vähemalt korda. 30 ja rikkaimad 10% 10 

korda, samas kui vaeseima 50% heitkogused elaniku kohta võivad siiski suureneda keskmiselt kolm 

korda 27. Lühidalt öeldes on sissetulekute, jõukuse ja süsinikdioksiidi heitkoguste ebavõrdsus 

omavahel seotud ning kliimakriis on sisuliselt ebavõrdsuse kriis. 

28 

 

 
26

Oxfam, 2020 

27
ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 

28
ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 
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Eluline ebavõrdsus tähendab ebavõrdsust tervislikus seisundis ja oodatavas elueas. Fossiilkütuste 

kaevandamisel põhineva kapitalismi 200 aasta jooksul on oodatav eluiga tõusnud tasemeni, mis oli 

endistes ühiskondades mõeldamatu. Vaesed inimesed elavad tänapäeval kauem kui varasemate 

ühiskondade kuningad ja aadlikud. Kui praegu võib Hongkongis sündinud laps elada 84,9 aastat, siis 

Nigeerias sündiv laps elab vaid 54,7 aastat. 29Oodatav eluiga ei erine aga suuresti mitte ainult riigiti, 

vaid ka riigiti erinevates sotsiaalmajanduslikes rühmades 30. Ressursside ebavõrdsus mõjutab tugevalt 

elulist ebavõrdsust, kuid sissetulek ei suuda seda täielikult seletada. Näiteks Costa Ricas on oodatav 

eluiga umbes 1,5 aastat pikem kui palju rikkamas USA-s 31. Nagu näitavad Wilkinson ja Pickett, on 

paljud elulise ebavõrdsusega seotud näitajad, nagu rasvumine, vaimne tervis ja laste suremus, 

paremad võrdsemates ühiskondades. Vaadeldes arenevast kliimakriisist kõige negatiivsemalt 

mõjutatud maailma osi, näeme, et süsiniku (ja muu keskkonna) ebavõrdsus on sotsiaalne ebavõrdsus 

mitte ainult vastutuse poolel, vaid ka eluliste tagajärgede all kannatamise poolel. 32Lisaks on hiljutine 

koroonapandeemia paljastanud palju näiteid olulisest ebavõrdsusest, mida saab kasutada 

põhjalikumaks aruteluks. 

Eksistentsiaalne ebavõrdsus viitab häbimärgistamise ja diskrimineerimise vormidele. Rassism, 

seksism, võimeism või ealisus (muu hulgas) kirjeldavad süsteemseid ebavõrdsuse mustreid, mis 

põhinevad omistatud rühmakuuluvustel, mis on tõhusad ka ressursside ja elutähtsa ebavõrdsusena 

(st naised teenivad vähem, panustavad vähem ja kannatavad kliimakriisi tõttu rohkem). 

Intersektsionaalsuse kontseptsioon tõstab esile, kuidas need erinevate sotsiaalsete rühmade 

süsteemsed mustrid on alati seotud ja toovad teatud inimrühmade jaoks korraga kaasa mitu rõhumist 

ja privileege. Kuigi viimastel aastakümnetel on paljudes riikides tehtud edusamme 

diskrimineerimisvastaste õigusaktide vallas, on see endiselt sügava ebavõrdsuse põhjuseks. 

Ebavõrdsuse sotsiaalse tegelikkuse täielikuks mõistmiseks peame vaatama eksistentsiaalset 

ebavõrdsust. Inimesed seisavad igapäevases suhtluses institutsioonide ja üksikisikutega silmitsi 

diskrimineerimise ja stigmatiseerimisega, mis pärsib nende enesemääramis- ja ühiskonnas osalemise 

võimet. Hoolimata ametlikult keelatud, säilib struktuurne diskrimineerimine kultuuris ja 

institutsioonides, nagu eluase või tööturg. 

Sotsiaalmajanduslik analüüs nõuab, et ressursside, eluliste ja eksistentsiaalset ebavõrdsust ei tohi 

taandada individuaalsetele omadustele, vaid need on loodud ja juhitud sotsiaalsete institutsioonide 

poolt 33ning põhjustatud võimusuhetest. Maailma mastaabis oleme juba kirjeldanud, kuidas 

 
29

Inimarengu aruanne, 2020 

30
Mosquera jt, 2018 

31
Inimarengu aruanne, 2020 

32
See video kujutab ebavõrdset ülemaailmset vastutust kliimakriisi eest ja selle all kannatamist: süsinikukaart 

33
Institutsioonid on sageli valesti mõistetav termin, mida tavakeeles seostatakse mõistega "organisatsioonid". Siin kasutame 

institutsioone laiemalt kui “...väljakujunenud ja sisseehitatud sotsiaalsete reeglite süsteeme, mis struktureerivad sotsiaalseid 
interaktsioone”. Hodgson, 2006, lk 18 

http://www.carbonmap.org/
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neoliberaalne globaliseerumine on jõusuhteid põhjalikult muutnud ning toonud kaasa tööjõutulu 

osakaalu vähenemise ja ebavõrdsuse suurenemise eri tüüpi töökohtade vahel. Järjekordne 

võimutasakaalu nihe era- ja avalik-õiguslike institutsioonide vahel on toimunud riigivara erastamise 

kaudu, vähendades võimalusi ebavõrdsuse vastu võitlemiseks avalike programmide kaudu 34. Kui 

erasektori netovara kasvas järsult, siis enamikus OECD riikides on avaliku sektori netovara 

nullilähedane või isegi negatiivne. 

Ühiskonnasisese ebavõrdsuse põhjustele lähemalt uurides on paljud uuringud dokumenteerinud, et 

ebavõrdsus pärineb perekondades põlvkondade kaupa, tugevdades klassivahesid. See väljendub kõige 

selgemalt seoses majanduslike ressurssidega, kuid avaldub ka peenemal viisil sotsialiseerumisel 

haridussüsteemis ja igapäevaelu sotsiaalsetes võrgustikes, mis viib ebavõrdsete sotsiaalsete ja 

kultuuriliste ressurssideni (või prantsuse sotsioloogi Pierre'i terminoloogias "kapitali"). Bourdieu 35). 

Võib mõelda mitmele nõiaringile ebavõrdsete vahendite ja ebavõrdsete tulemuste vahel: 

sissetulekute puudumise ja tervisliku seisundi, vaba aja ja hariduse või hariduse ja poliitilise mõju 

vahel. Sellegipoolest ei käsitleta ebavõrdsuse sotsiaalmajanduslikus perspektiivis mitte ainult 

"traditsioonilisi" majandusinstitutsioone, nagu maksu- ja töötururegulatsioonid, vaid ka hariduse, 

eluaseme või tervishoiusüsteemide valdkondi kui ebavõrdsuse põhjuseid. 

 

Nagu nägime, eksisteerib ebavõrdsus nii globaalses mastaabis kui ka riikide sees. Ebavõrdsuse vastu 

võitlemiseks on lai valik poliitikaid, mis keskenduvad ebavõrdsuse erinevatele vormidele. Järgmises 

tabelis on ülevaade ebavõrdsuspoliitikast, mille koostasid Olivier Blanchard ja Dani Rodrik. Need 

koondavad erinevaid poliitikaid, mis käsitlevad sihitud majanduse etappe (veerupealkirjad) ja 

eristavad jaotuse alumise, keskmise või ülemise osa järgi. Näiteks tootmiseelses etapis mõjutavad 

poliitikad inimeste tööjõuallikaid, nagu tervishoiu-, haridus- ja rahalise juurdepääsu poliitika. 

Muuhulgas sekkuvad tootmisfaasis miinimumpalgad, kaubanduslepingud ja kohapõhised poliitikad. 

Tootmisjärgne etapp on seotud tulude ja rikkuse ümberjagamisega, näiteks sotsiaalsiirete, 

progressiivse tulumaksu ja vara maksustamise kaudu.36  

 

 
34

Alvaredo jt, 2018 

35
Bourdieu, 1987 

36
 Lisateavet erinevate poliitikate kohta leiate aadressilt https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-

rise-inequality  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
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Järgmist ülevaadet erinevatest ebavõrdsusega võitlemise meetmetest saab kasutada harjutuse 

“Ebavõrdsuse vähendamise meetmed kliimamuutuste ajal” väljatrükina. 
 

Miinimumpalk on _ töötasu alammäär, mida 

tööandja on kohustatud maksma palgasaajatele 

antud perioodil tehtud töö eest. 

Riiklikult rahastatav tervishoid on tervishoiu 

rahastamise vorm, mis on mõeldud kõigi või 

enamiku tervishoiuteenuste kulude katmiseks 

avalikult hallatavast fondist. See tagab, et kõik või 

kõik kindlustatud saavad vajalikku ravi. 

Tasuta ühistransport tähendab ühistransporti , 

mida rahastatakse täies mahus muul viisil kui 
reisijatelt piletite kogumise teel. 2020. aastal sai 

Luksemburg esimese riigina maailmas, mis muutis 

kogu riigis kasutatava ühistranspordi (bussid, 

trammid ja rongid) tasuta kasutatavaks. 

Töötutoetus on maksed, mida volitatud organid 

teevad töötutele . Hüvitisi rahastatakse sageli 
riiklikust kohustuslikust kindlustussüsteemist. 

Olenevalt kohtualluvusest ja isiku staatusest 

võivad need summad olla väikesed, kattes vaid 

põhivajadused või kompenseerida kaotatud aja 

proportsionaalselt eelmisele väljateenitud palgale. 

Varamaks on maks (majandus)üksuse varadelt . 
See hõlmab näiteks sularaha, pangahoiuseid, 

kinnisvara, kindlustus- ja pensioniplaanide varasid, 

ettevõtete omamist ja finantsväärtpabereid . 

Tavaliselt arvatakse kohustused (peamiselt 

hüpoteegid ja muud laenud) maha üksikisiku 

varast, seetõttu nimetatakse seda mõnikord ka 

netovaramaksuks . Varamaksud on kasutusel 

paljudes riikides üle maailma ja püüavad 

vähendada üksikisikute rikkuse kogunemist. 

Tasuta avalik kõrgharidus on kõrgharidus, mida 
rahastatakse pigem valitsuse kuludest kui 

õppemaksust. Paljud riigid pakuvad tasuta 

kõrgharidust kõigile oma kodanikele või ELis 

kõigile ELi kodanikele, mõned ka rahvusvahelistele 

üliõpilastele. 

Praegune riigiülene turukord soodustab 

ülemaailmset maksukonkurentsi, mis toob kaasa 

ettevõttemaksude langemise. Näiteks maailma 

keskmine kohustuslik ettevõtte tulumaksu määr 

Tasuta lapsehooldust rahastatakse pigem 

valitsuse kuludest kui otse vanemate endi poolt. 

 

 
37

 Blanchard ja Rodrik, 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Fare
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
https://en.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_entity
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langes ümberpaigutamise kartuses 49%-lt (1985) 

24%-le (2018). 40% rahvusvaheliste 

korporatsioonide kasumist suunatakse igal aastal 

madala maksumääraga riikidele ja 

maksuparadiisidele. 

Rahvusvaheline ettevõtte tulumaksu alammäär 
on ettepanek vähendada riikide vahelist 

maksukonkurentsi ja ettevõtte tulumaksu 

vältimist . 2021. aastal toetas 130 riiki OECD plaani 
kehtestada ülemaailmseks ettevõtte tulumaksu 

miinimummääraks 15 protsenti. See on 

ülemaailmne jõupingutus, et hoida 

rahvusvahelised ettevõtted maksudest kõrvale 

hiilimast, suunates oma kasumi madalate 

maksumääradega riikidesse.38 

Püsilennumaksu eesmärk on piirata lennunduse 
heitkoguseid, tagades samal ajal lendude 
järkjärgulisema jaotuse. Tasu kehtib tasu, mis 

algab nullist esimese lennu eest, kuid suureneb iga 

järgmise aasta jooksul sooritatud lennu eest. 

Võlgade kustutamine on juriidiline meede 
tasumata laenumaksete vähendamiseks. 

Juriidiliselt on võla kustutamine "...toimub siis, kui 

võlgniku ja võlausaldaja vahel on kokkulepe, et 

tasumata võlga ei ole enam vaja tagasi maksta."39  

Sellist tühistamist nõudsid hiljuti covid-pandeemia 

kontekstis mitmed globaalse lõunaosa riigid, kes 

on põhjas märkimisväärselt võlgu. 40Võlgade 

kustutamine võib puudutada ka eramajapidamisi 

ja konkreetseid võlagruppe (nt üliõpilasi). 

 

Järgnev peatükk keskendub lähenemisviisidele, kuidas vähendada ebavõrdsust (sub)riigi tasandil 

erinevates heaolurežiimides ja tõstab seeläbi tähelepanu globaalsele põhjaosale. 

Üks vastus ebavõrdsuse vähendamisele on heaolurežiimid 41. Esping-Andersen eristab globaalses 

põhjas kolme ideaalset heaolurežiimi tüüpi: liberaalne, konservatiivne ja sotsiaaldemokraatlik 

heaolurežiim. 42Need pakuvad erinevat tüüpi ja erineva tasemega kaitset sotsiaalsete riskide eest, 

kuna need takistavad erinevate sotsiaalsete funktsioonide, nagu töö, vanadushooldus, haridus, 

eluase, tervishoid ja hooldus, kaubaks muutmist. Need erinevad selle poolest, mil määral peetakse 

teatud avalikke teenuseid sotsiaalseteks õigusteks ja seetõttu ei tohiks need sõltuda maksevõimest. 

Liberaalne heaolurežiim domineerib anglosaksi riikides, nagu USA, Ühendkuningriik ja Austraalia. See 

 
38

Associated Press, 2021 

39
 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551  

40
 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

41
Esping-Andersen, 1990. Kirjeldatud režiimid on ideaaltüüpe kirjeldavad mudelid. Erinevates riikides on heaolukäsitlused oluliselt 

muutunud, nt mitmed Skandinaavia riigid on viimasel ajal võtnud kasutusele liberaalsema poliitika. Sellegipoolest on tüpoloogiast endiselt 
abi, et eristada eri riikide heaolupoliitika erinevaid teid ja aluseks olevaid maailmavaateid ning nende seost ebavõrdsusega. 
42

See peatükk põhineb Novy et al., 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2
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on režiim, mis keskendub neile, kes ei suuda turumajanduses enda eest rahaliselt hoolitseda: haiged, 
erivajadustega inimesed, eakad, töötud. See ei ole selgesõnaliselt heaoluriik kõigile, vaid ainult 

abivajajatele. Turuühiskondades vastutavad inimesed enda eest ja neile makstakse vastavalt nende 

turutulemustele. See “jääk-heaoluriik” püüab takistada töövõimelistel alusetult sotsiaaltoetusi 
taotlemast, mis toob kaasa suuri bürokraatlikke kulusid ja häbimärgistamist. Nende riikide keskklass 

pingutab tavaliselt, et jääda sotsiaaltoetustest sõltumatuks. Seetõttu kerkivad esile eralahendused 

nagu erakoolid, erapension ja eraravikindlustus keskklassile ja kõrgepalgalistele. Konservatiivne 

heaolurežiim domineerib Mandri-Euroopas sellistes riikides nagu Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa. 

Ajalooliselt ulatub see kollektiivsete kindlustusteni, mis tekkisid ametirühmades, kus teatud riske 

jagati (st kaevurid on regulaarselt kaevandusõnnetuste ohvrid, farmid äärmuslike ilmastikunähtuste 

ohvrid). Konservatiivses hoolekanderežiimis on juurdepääs suurele osale sotsiaalkindlustushüvitistest 
tavaliselt seotud tööturul osalemise või kodakondsusega või mõlemaga. See loob heaoluühiskonna, 

mis toimib kindlustuspõhimõtete järgi: Kindlustatud inimesed on "siseringid", mittekindlustatud on 

"autsaiderid". Viimaste hulgas on sisserändajaid ja palju naisi. Skandinaavias ( Rootsis , Taanis, Norras 

ja Soomes) domineerib sotsiaaldemokraatlik hoolekanderežiim . See tagab universaalsed sotsiaalsed 

õigused ja püüab tagada kõigile hästi arenenud avaliku sotsiaalse infrastruktuuri, hariduse, tervishoiu, 

hoolduse ja korraliku kvaliteediga eluaseme. See toob kaasa nende teenuste (osalise) 

dekommodifitseerimise, st kooliskäimine ei ole kaup, mille eest tuleb maksta; kommunaal- ja 

sotsiaalelamuid toetatakse riiklikult. Selle mudeli põhiprintsiibid on täistööhõive poliitika (kõigil 

inimestel on õigus töötada) ning kõikide elanike (ka kõrgema sissetulekuga) õigus saada kvaliteetseid 

teenuseid ja infrastruktuuri. 

 

Järgmine tabel võtab kokku kolme heaolurežiimi tüübi omadused: 
 

 Liberaalne 
heaolurežiim 

Konservatiivne 
heaolurežiim 

Sotsiaaldemokraatliku
d hoolekanderežiimid 

Riigid anglosaksi riigid Mandri-Euroopa riigid Skandinaavia riigid 

Arusaamine 
heaoluühiskonnast 

Heaoluriik ainult vaeste 

teenimise jaoks; 
eraviisiliselt pakutakse 

kvaliteetseid 

sotsiaalteenuseid 

Tööturul osalemisega 

ja/või kodakondsusega 
seotud sotsiaaltoetused 

Heaoluriik pakub 

kvaliteetseid avalikke 
teenuseid "kõigile" 

Kaubaks muutmine Pensionile jäämise, 

hoolduse, hariduse, 

eluaseme ja tervishoiu 
turud 

Sotsiaalteenuste 

dekommodifitseerimin

e "siseringi" jaoks 

Sotsiaalteenuste 

dekommodifitseerimin

e kõigile 

 

Erinevatel heaolurežiimidel on erinev mõju ebavõrdsusele ja sellega seotud ühiskonna heaolu 
näitajatele. Harjutus 2.1 võimaldab osalejatel uurida erinevate heaolurežiimidega riikide sotsiaalseid 
tulemusi. 
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Esimene peatükk näitas, et ressursside, elulise ja eksistentsiaalne ebavõrdsus on tihedalt seotud 

süsinikdioksiidi heitkogustega. Teisisõnu: ebavõrdsus on sotsiaalne ja ökoloogiline probleem. Kui 

traditsioonilised heaoluriigitüübid on (kõigis nende erinevustes) keskendunud sotsiaalsetele 

probleemidele, siis 21. sajandi heaoluriigid peavad andma uusi vastuseid, mis integreerivad võrdsuse 

süsinikueelarvega. Seni on heaolurežiimide sotsiaalsed saavutused üles ehitatud globaalse 
biovõimsuse jätkusuutmatu osa kasutamisele teiste maailma piirkondade ja tulevaste põlvkondade 

arvelt. Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal tähendab, et võrdsus tuleb saavutada ilma süsiniku 

sidumise osas planeedi piire ületamata. Globaalse soojenemise piiramiseks 1,5 kraadini (Pariisi leping) 

tuleb kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähendada 45% võrra (võrreldes 2010. aastaga) 

ja need peavad 2050. aastaks olema nulli. Jäänud süsinikueelarve kasutamine on küsimus võrdsus. On 

olemas teaduslikke mudeleid, mis väidavad, et kui ebavõrdsust drastiliselt vähendataks, suudab Maa 

säilitada ressursse, mis on piisavad 10 miljardi inimese vajaduste rahuldamiseks. 43Kas ülirikastel peaks 

lubama jätkuvalt ümber maailma lennata? Kas vaesuses ja puuduses elavatel inimestel peaks olema 

lubatud laiendada oma praegu väga madalat heitkoguste osakaalu? Ja kuidas saaks Euroopa madala 

sissetulekuga leibkondade jaoks süvalaiendada head elatustaset, vähendades samal ajal nende 

heitkoguseid? 

   

Kliimakriisiga toimetulemiseks muutub süsinikuheitmine kallimaks. Ainuüksi ressursside 

maksustamisel on aga tõenäoliselt regressiivne sotsiaalne mõju, kuna see koormab eriti suure 

koormuse madala sissetulekuga inimeste majapidamiste eelarvetele. Seetõttu nõuavad 

sotsiaalökoloogilised heaoluriigid mingit ümberjagamismeedet, näiteks iga-aastast hüvitist madalama 

sissetulekuga rühmadele. 44See näitab, et riigisisese ebavõrdsusega võitlemine ja ülemaailmne 

süsinikdioksiidi ebavõrdsus on omavahel seotud. 

Kuigi rahalised meetmed, nagu progresseeruv tulumaksustamine, töötutoetus või erinevad toetused, 

on sotsiaal-ökoloogilise heaoluühiskonna jaoks olulised, ei piisa neist ebavõrdsuse vähendamiseks, 

sest need käsitlevad peamiselt inimest ja tema sissetulekuid. Kliimakriisi ajal on vaja põhjalikku 

võrdõiguslikkuse vaatenurga muutmist: millised infrastruktuurid ja institutsioonid (mis loovad 

konteksti inimeste igapäevaelule) võimaldaksid igaühel oma vajadusi vähese ressursitarbimisega 

rahuldada? Säästev ühistransport ja taskukohane juurdepääs säästvale energiale, veele, eluasemele, 

tervishoiule, hooldusele ja haridusele aitavad piirata raha ja tarbimise tähtsust vajaduste 

rahuldamisel. Sellised sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid hõlmavad suurt osa sellest, mida 

inimesed ei saa raha eest lubada: alates tänavate rohelusest ja raamatukogudest kuni avalike 

basseinideni. 

Taristute kaudu sotsiaalökoloogilisele heaoluriigile lähenemisel on teatud eelised üksnes rahalistel 

hüvedel põhinevate sotsiaalpoliitiliste meetmete ees (mis võib tõhusalt leevendada eksistentsiaalset 

vajadust ja tugevdada inimese enesemääramist). Taskukohased sotsiaalökoloogilised infrastruktuurid 

võivad pakkuda turvalisust, pakkuda ruumi individuaalsele elustiilile, tugevdada sotsiaalset 

ühtekuuluvust ja luua ressursse säästvaid struktuure. 21. sajandil tähendab võrdsus seda, et 

ökoloogiline eluviis ei ole privileeg ega märk sellest, et meil on liiga vähe, vaid sellest saab lihtsalt 

 
43

Millward-Hopkins jt, 2020 

44
Teine võimalus regressiivsete mõjude vältimiseks on rakendada progressiivseid ökomakse, kus põhitarbimist maksustatakse vähem kui 

ületarbimist (st püsikliendimaks). 
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rutiin, uus normaalsus. Näiteks kui kohalik tarne toimib, saab igapäevaelu korraldada ka ilma autota – 

nagu see on tiheasustusega linnaosades juba praegu võimalik. Ääremaal ja maapiirkondades on uute 

igapäevaste tavade võimaldamiseks endiselt vaja riiklikke investeeringuid sotsiaal-ökoloogilistesse 

infrastruktuuridesse: kui pendelrändajatele on mugavad raudteeühendused, saab autoga 

pendelrändest loobuda ja tekkida uued rutiinid, millel on jätkusuutlik mõju. Lõppkokkuvõttes on 

demokraatliku arutelu küsimus, milline sotsiaalkaitse alammäär peaks olema piiratud süsinikdioksiidi 

eelarve valguses kõigile. Andmed näitavad aga selgelt, et ebavõrdsuse vähendamine on hädavajalik, 

kui kõigil inimestel peaks olema piisavalt ressursse, et kliimaeesmärkide ajal head elu elada. 
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Süsinikdioksiidi ebavõrdsus kirjeldab ebavõrdset vastutust kliimakriisi põhjustamise eest, võrreldes 

erinevate inimeste, klasside, sotsiaalsete rühmade või riikide kasvuhoonegaaside heitkoguseid ühel 

hetkel või aja jooksul. 

(Sotsiaalne) klass „viitab ühiskonna lõhenemisele, mis põhineb majanduslikul ja sotsiaalsel staatusel. 

Samasse sotsiaalsesse klassi kuuluvatel inimestel on tavaliselt sarnane jõukuse tase, haridustase, 

töötüüp ja sissetulek.45 

Eksistentsiaalne ebavõrdsus on „isiksuse, st autonoomia, väärikuse, vabadusastmete ning õiguste 
austusele ja enesearengule ebavõrdne jaotus. 46See viitab diskrimineerimise ja häbimärgistamise, 

nagu rassism, seksism või võimekus (muu hulgas) igapäevasele taastootmisele, mis rõhuvad 

ülalnimetatud võimeid, mis põhinevad omistatud rühmakuuluvustel. 

Globaalne lõuna ja põhi on kaks terminit, mis kirjeldavad suhtelisi võimupositsioone globaalses 

majandussüsteemis. See on poliitilis-majanduslik termin, mis tõstab esile koloniseerivate riikide 

domineerimise ja eelise ajaloolise pärandi (varasemate) koloniseeritud riikide ees ning seda ei tohi 

mõista geograafilisena (st Austraalia lõunapoolkera riigina on osa globaalsest põhjast) . 

Intersektsionaalsus kirjeldab indiviidi või rühma keerukaid diskrimineerimismustreid ja privileege, mis 

tulenevad nende omavahel seotud sotsiaalsetest gruppidest, nagu sugu, rass, klass, vanus või võimed 

(viidates ristumiskoha kujutisele). Näiteks jõukas värviline naine seisab silmitsi diskrimineerimisega nii 

naise kui ka värvilise inimesena ning puutub kokku konkreetsete rõhumismustritega, mis on suunatud 

värvilistele naistele. Samas võib isik saada oma klassipositsioonilt majanduslikus mõttes privileege. 

Selle mõiste võttis kasutusele õigusteadlane Kimberlé Crenshaw 80ndatel. 

Ressursi ebavõrdsus tähendab " inimtöötajatele ebavõrdsete ressursside andmist tegutsemiseks". 
47See kirjeldab rahaliste (sissetulek ja rikkus), füüsiliste ja sotsiaal-kultuuriliste ressursside ebavõrdset 

jaotumist. 

Elulised ebavõrdsused on „inimorganismide ebavõrdsed eluvõimalused. Seda uuritakse, hinnates 

suremust, oodatavat eluiga, oodatavat tervislikku seisundit (eeldatav eluaastaid ilma raskete 

haigusteta) ja mitmeid muid lapse tervise näitajaid, nagu sünnikaal ja kehakasv teatud vanuseks.48  

 

  

 
45

Thompson, 2016 https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46
Therborn, 2013, lk. 49 

47
 Therborn, 2013, lk. 49 

48
Therborn, 2013, lk. 49 

https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/
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Tegevuse 
pealkiri 

Ebavõrdsus Speed Dating 

Ülevaade Osalejad arutavad erinevate teemade seost ebavõrdsusega 

Eesmärgid Et saada üksteisega kontakti ja saada ülevaade teema laiusest 

Materjalid Kella või telefoniga, et aeg peatada 

Aeg 10-20 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 

treeneritele 

 

1. Paluge kõigil ruumis ringi kõndida ning signaali (nt telefoni äratus) kuuldes 

peatuda ja paaritada. 

2. Andke paaridele kaks minutit aega, et end esmalt kiiresti üksteisele tutvustada ja 

seejärel arutada, kuidas sõna, mille te neile nimetate, on seotud ebavõrdsusega. 

Sõnad, mille hulgast saate valida, on: enesehinnang, mitmekesisus, laste heaolu, 

uimastite kuritarvitamine, haridus, kliimamuutused, vangistus, vaimne tervis, 

rasvumine, füüsiline tervis ja teismeliste sünnid. Öelge neile, et igal inimesel peaks 

olema üks minut kõneaega ja te annate neile märku kohe, kui minut on möödas. 

3. 2 minuti pärast andke märku selle vooru lõpust ja seejärel korrake edasisi ringe, 

kokku 3 kuni 5 korda. 

Arutelu ja 

hindamine 

Andke osalejatele teada, et teemasid käsitletakse pikemalt hiljem töötoas. 

Näpunäiteid 

treeneritele 

Saate kuulata muusikat, et osalejad saaksid paari arutelude vahel vabalt liikuda. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Võrdõiguslikkuse koridor 

Ülevaade Osalejad arutavad koridori, mida igaüks vajab heaks eluks ja millised on ebavõrdsuse 

maksimaalsed lubatud piirid. 

Eesmärgid ● Mõtiskleda selle üle, milline oleks vastuvõetav "võrdsuse koridor" 

● Mõtiskleda ebavõrdsuse, puuduse ja rikkuse vaheliste seoste üle 

Materjalid - 

Aeg 45 min 

Grupi suurus 5-25 osalejat 

Juhised 

treeneritele 

 

Arutelu võrdõiguslikkuse koridori üle 

Rühm on jagatud kaheks erinevate ülesannetega (25 min) 

  

A-rühm: (minimaalne korrus) – arutage: 

Mida kõik vajavad heaks eluks? Mis pole rahas mõõdetav? Kuidas on miinimumnõuded 

seotud ülempiiridega? 

 

B-rühm: (maksimaalne ülemmäär) – arutage: 

Millal hakkab materiaalne ja immateriaalne rikkus muutuma demokraatlikuks, 

ökoloogiliseks või sotsiaalseks probleemiks? Kas saate lävega kokku leppida? Kui ei, siis 

millised on kriteeriumid? 

Arutelu ja 

hindamine 

Täiskogu: (20 min) 

Rühmad tutvustavad oma vaatenurki. 
Arutelu kokkuvõte: 

- Kuidas on seotud minimaalne põrand ja maksimaalne lagi? 

- Milline on võimu ja demokraatia roll selles? 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Kui rühma suurus on üle 12, võib iga ülesande jaoks olla 2 rühma. 
Vastuvõetava võrdõiguslikkuse koridori jaoks pole "õiget" lahendust. Eesmärk on avada 

mõtteid minimaalsete ja maksimaalsete õiguste seoste kohta ning seetõttu on oluline 

keskenduda arutelus esile kerkivatele põhimõtetele. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Oma positsiooni hindamine tulujaotuses ja süsiniku jalajäljes 

Ülevaade Osalejad kasutavad kahte veebitööriista, et hinnata oma positsiooni sissetulekute jaotuses 

ja süsiniku jalajälge. Järeltegevusena arutavad nad oma õppimist ja seda, mis seob 
mõlemat tulemust. 

Eesmärgid ● Saamaks arusaama, kus asutakse sissetulekute panuses oma riigis, Euroopas ja 

maailmas ● Oma süsinikdioksiidi heitkoguste ja vähendamise potentsiaalide mõistmiseks ● Et mõista, kuidas sissetulek ja süsinikuheide on omavahel seotud 

Materjalid Sülearvutid või nutitelefonid 

Aeg 30 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 

treeneritele 

 

1. Paluge osalejatel avada https://wid.world/simulator/ ja hinnata selle tööriista 

abil, millises sissetulekujaotuses nad asuvad võrreldes oma riigi, Euroopa ja 

maailma inimestega. 

2. Paluge osalejatel avada https://you.climatepartner.com/en/carbon-

calculator/choose-footprint ja arvutada oma süsiniku jalajälg. 

Arutelu ja 

hindamine 

Paluge osalejatel jagada rühmaga, mis neid üllatas ja mida nad õppisid. Seejärel küsige 

neilt, kus nad näevad seost sissetulekute ebavõrdsuse ja süsiniku ebavõrdsuse vahel. 

Harjutuse ülevaate saamiseks lugege peatükki 1.3 “Ressursside ebavõrdsus”. 
  

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Tegevuse 
pealkiri 

Teadlik I võrdus W alk 

Ülevaade Osalejad lähevad töötoast/kodust välja, et tajuda ja mõtiskleda selle üle, kuidas 

ebavõrdsus nende ümbruses avaldub 

Eesmärgid ● Teadliku uurimise ja avatud arutelu kaudu teravdada oma vaadet nähtavale ja 

nähtamatule ebavõrdsusele 

Materjalid Pliiatsid ja paberid 

Aeg 45-60 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 

treeneritele 

 

1. Paluge osalejatel üksi (või paarikaupa) teha teadlik jalutuskäik, et mõtiskleda 

ebavõrdsuse üle nende lähiümbruses. Valige 3–4 järgmistest küsimustest, et 

suunata neid läbi mõtlemise, ja paluge neil need üles märkida: 

- Kust saab ebavõrdsust tajuda? 

- Kelle jaoks on teie tajutav keskkond ehitatud? 

- Kes on puudu, kelle jaoks on seal raske olla? 

- Millist rolli mängib raha? 

- Kust saab märgata süsiniku ebavõrdsust? 

- Kes võis otsustada ja kujundada, kuidas koht välja näeb? 

- Kus teie ümber võib olla ebavõrdsus, mida te ei näe? 

2. Andke neile (vähemalt) 20 minutit aega individuaalseks jalutuskäiguks ja 

järelemõtlemiseks ning öelge neile, millal nad peaksid ruumi tagasi jõudma. 

3. Kas plenaaristungil või väikestes rühmades paluge osalejatel jagada "Ahaa-hetki", 

mis neil jalutuskäigu ajal esinesid ja arutada (20-30 minutit). 

Arutelu ja 

hindamine 

Teavitamiseks lugege peatükki 1.6 “Ebavõrdsuse tegurid”. Mõned valikulised ideed 
põhjalike vestluste jaoks: 

- Mida räägib vaatleja taju temast endast? Tema arusaama kohta ebavõrdsusest? 

- Miks mõned inimesed ei tunnistanud ebavõrdsust seal, kus teised? 

- Tooge täiendavaid ideid ebavõrdsuse kohta, mis ei pruugi olla meie ümbruses 

nähtav või mida me ei pruugi tajuda. 

Näpunäiteid 

treeneritele 

Populaarne tegevus, mis kasutab füüsilist ruumi privileegide ja ebavõrdsuse 

tundmaõppimiseks, on nn privileegide jalutuskäik. Ühe versiooni leiate allpool. Meetodit 

tuleb kasutada ettevaatusega ja seda ei tohiks rakendada igas kontekstis, kuna see võib 

vallandada inimesi, kes seisavad silmitsi diskrimineerimise vormidega 

https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan /  

  

https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/
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Tegevuse 
pealkiri 

Ebavõrdsus – mis siis? Ühiskonna heaolu analüüsimine  

Ülevaade Osalejad analüüsivad ühiskondliku heaolu ja ebavõrdsuse suhet väikestes rühmades. 

Eesmärgid ● Mõista, kuidas heaolurežiimid on seotud ebavõrdsuse ja erinevate ühiskondliku 
heaolu näitajatega 

Materjalid Graafika väljatrükid, mis näitavad ebavõrdsuse erinevaid mõjusid 

Aeg 25-35 minutit 

Grupi suurus Töötab igas suuruses rühmadele 

Juhised 

treeneritele 

 

1. Paluge osalejatel moodustada väikesed 3–4-liikmelised rühmad ja laske igal 

rühmal valida üks või kaks järgmistest teemadest: laste heaolu, uimastite 

kuritarvitamine, haridus, vangistus, vaimne tervis, rasvumine, füüsiline tervis, 

teismeliste sünnid. 

2. Paluge rühmal arve analüüsida ja kirjeldada, kuidas kolm riikide rühma asuvad? 

(Milline riikide rühm näitab kõige kõrgemat ja milline madalaimat ebavõrdsuse 

taset? Kuidas riigirühmad hindavad graafiku näitajat?) Riigirühmad on järgmised: 

Riigid A: Rootsi, Taani, Norra, Soome; Riigid B: Saksamaa, Austria, Prantsusmaa; 

Riigid C: USA, Suurbritannia, Austraalia. 

3. Minge tööajal ringi, et abistada rühmi, kui neil on küsimusi 

4. Paluge mitmel rühmal oma analüüsi tulemust kogu rühmale esitleda ja 

visualiseerida riikide rühmade A, B ja C tulemusi tahvlile. 

5. Seejärel küsige ühte rühma kuuluvate riikide ühisnimetaja kohta. 

Arutelu ja 

hindamine 

Harjutuse ülevaate saamiseks lugege peatükki 2.1 “Kuidas traditsioonilised 
hoolekanderežiimid ebavõrdsusega toime tulevad”. Rääkige osalejatele, et riikide rühmad 
moodustati vastavalt nende heaolurežiimidele. Tutvustage hoolekanderežiime ja 
Lõpetuseks rõhutades, et erinevad heaolurežiimid toovad kaasa erineva ebavõrdsuse 
taseme, mis kaasneb analüüsitud erinevate sotsiaalse heaolu mõjudega. 

Näpunäiteid 

treeneritele 

Sobib hästi ebavõrdsuse kiirkohtingu harjutusega. 

Alternatiivina väljatrükkidega töötamisele saavad osalejad graafikaga töötada ka veebis: 

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level  
Väljakutsed, mis võivad tekkida: kui osalejad pole harjunud tõlgendama graafikuid, mis 

võivad neile väljakutseid pakkuda. Kui arvate, et see kehtib mitme rühma osaleja kohta, 

tutvustage neile seda kõigepealt, analüüsides ühte graafikut kogu rühma kohta. Vastasel 

juhul minge ruumist läbi ja vastake küsimustele / aidake seal, kus vaja. 

 

  

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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Tegevuse 
pealkiri 

I võrdõiguslikkusega võitlemine kliimakriisi ajal  

Ülevaade Osalejad arutavad erinevate meetmete tagajärgi ebavõrdsusele kliimakriisi ajal. 

Eesmärgid ● Osalejad mõistavad, et erinevad meetmed esindavad erinevaid lähenemisviise 

ebavõrdsusele. 

● Osalejad saavad aimu erinevatest meetmetest tulenevate sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste tulemuste mitmekesisusest. 

● Osalejad saavad ülevaate sellest, kui hästi sobivad erinevad ebavõrdsuse 

meetmed ebavõrdsuse vähendamiseks ilma biovõimsust liigselt kasutamata. 

Materjalid Kaardid mõõtude ja lühikeste selgitustega (lõigake need ridadeks, kuna iga rühm peaks 

analüüsima kahte mõõtu (üks rida)) Jälgige, et te ei jagaks mõõte kaheks leheküljevahede 

tõttu! 

Aeg 80 min 

Grupi suurus 12-25 osalejat 

Juhised 

treeneritele 

 

Sissejuhatus (5 min) 

Tutvustage, kasutades peatükki 2.2. "Ebavõrdsusega võitlemine kliimakriisi ajal" on kolm 

erinevat lähenemisviisi ebavõrdsusega võitlemiseks: 

-> Maksud või lõivud on valitsuse tulude vorm, mida saab kasutada nii ressursside 

ümberjagamiseks kui ka sotsiaalsete "pahade" kallimaks muutmiseks. 

-> Rahalised hüvitised , nagu töötushüvitis või erinevad toetused, vaatavad peamiselt 

üksikisikut ja tema sissetulekut ning võivad tõhusalt leevendada eksistentsiaalset vajadust 

ja tugevdada inimese enesemääramist. 

-> Sotsiaal-ökoloogilised infrastruktuurid võimaldavad inimestel rahuldada oma vajadusi 
vähese ressursikuluga. 

 

Grupifaas (45 min) 

Iga rühm valib ühe viiest mõõdupaarist. Nad kirjutavad kaks mõõdet pabertahvele ja 

analüüsivad neid neljas ajurünnakus, kasutades erinevaid värve. Paluge neil küsimuste b–
d ajurünnakul mõelda kõikidele võimalikele vastustele. 

 

a) Millisesse kolmest kategooriast (maksud/lõivud, rahalised toetused, sotsiaal-

ökoloogiline infrastruktuur) meetmed kuuluvad? (3 min) 

b) Kuidas võiks kavandatav meede ebavõrdsust mõjutada? (punane värv) (15 min) 

c) Millised võivad olla selle mõjud kliimale? (roheline) (15 min) 

d) Kui tõhus on meede nii ebavõrdsuse kui ka süsinikuheite vähendamisel? (must 

värv) (15 min) 

Arutelu ja 

hindamine 

Täiskogu koristamine: (30 min) 

Igal rühmal on tulemuste tutvustamiseks aega 5 minutit. Seetõttu peaksid nad 
keskenduma põhiõppimisele (20 minutit). 

Seejärel arutab kogu rühm, milline on nende arvates sotsiaalökoloogilises mõttes kõige 

tõhusam meede. (10 min). 

Näpunäiteid 

treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 

Kui rühmad on ülesandega koormatud, aidake neil ajurünnakul uute ideedeni jõuda. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Oma positsiooni hindamine tulujaotuses ja süsiniku jalajäljes 

Eesmärgid ● Saamaks arusaama, kus oma riigis, Euroopas ja maailmas sissetulekute osamakses 

ise asub ● Oma süsinikdioksiidi heitkoguste ja vähendamise potentsiaalide mõistmiseks ● Et mõista, kuidas sissetulek ja süsinikuheide on omavahel seotud 

Aeg 30 minutit 

Juhised 

 

1. Avage https://wid.world/simulator/ ja hinnake selle tööriistaga, kus te 

sissetulekute jaotuses asute võrreldes oma riigi, Euroopa ja maailma inimestega. 

2. Seejärel avage https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-

footprint ja arvutage oma süsiniku jalajälg. 

Debriifing Küsimused järelemõtlemiseks: 

Mis sind üllatas? Mida olete õppinud? 

Mis on teie arvates seos sissetulekute ebavõrdsuse ja süsiniku ebavõrdsuse vahel? 

Nupp: Kas soovite rohkem teada? (Viib alloleva teabeni) 

 

Sissetulekud ja heitkogused on omavahel tihedalt seotud 
2020. aastal tekitas maailma rikkaima 1% elanikkonnast heitkoguseid rohkem kui kaks 

korda rohkem kui vaeseima 50%. Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärgi 1,5 °C täitmine nõuab 

heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 2–2,5 t CO2e elaniku kohta, mis tähendab, et 

rikkaim 1% peaks vähendama oma praegusi heitkoguseid elaniku kohta vähemalt ühe 
teguri võrra. 30 ja rikkaimad 10% 10 korda, samas kui vaeseima 50% heitkogused elaniku 

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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kohta võivad siiski suureneda keskmiselt kolm korda 49.

50 

 

  

 
49

ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 

50
ÜRO keskkonnaprogramm, 2020 
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Tegevuse 
pealkiri 

Näita ebavõrdsust 

Eesmärgid ● Teravdada oma vaadet nähtavale ja nähtamatule ebavõrdsusele läbi 

ümbruskonna uurimise ja astuda sihikindel samm selle kuuldavaks muutmiseks. 

Aeg 30 minutit 

Juhised 

 

Osalejaid kutsutakse üles uurima ja demonstreerima ebavõrdsust oma keskkonnas 

jalutades, pildistades ja sotsiaalmeediasse postitades. Neid julgustatakse siduma 

asjakohaseid institutsioone, kogukonna liikmeid või üksikuid otsustajaid, et õppida oma 

muresid väljendama. 

Impulssküsimused on järgmised: 

- Kust saab ebavõrdsust tajuda? 

- Kelle jaoks on teie tajutav keskkond ehitatud? 

- Kes on puudu, kelle jaoks on seal raske olla? 

- Millist rolli mängib raha? 

- Kes võis otsustada ja kujundada, kuidas koht välja näeb? 

- Kus teie ümber võib olla ebavõrdsus, mida te ei näe? 

Osalejad saavad kasutada mõnda järgmistest hashtagidest ja luua oma: 

 #NäitaEbavõrdsust #MitteMinuVõrdsust #Ebavõrdne #EbavõrdsusOnReaalne 
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Millised on erinevad majandusliku mõtte koolkonnad? 

Majandusliku mõtte koolkonnad või lihtsalt majanduskoolid on ideede rühmad, mis näitavad, kuidas 

majandus töötab või peaks toimima. Erinevad koolkonnad (me ei räägi koolidest kolledžite, 
instituutide või ülikoolide tähenduses, vaid lähenemisliinidena) on tavaliselt saanud oma nime kõige 

silmapaistvama(te) ideoloogi(de) järgi, kes kujundasid selle aluse ja on hiljem lisanud nii toetajaid kui 

ka taunijaid. . 

Majandusteaduse tekkest saati on tekkinud palju erinevaid majanduskoole. Kahtlemata on 

majanduskoolid pidevas muutumises ja arengus. Peamised majanduskoolid on aga tavaliselt loetletud 

järgmiselt: Merkantilistlik koolkond, Füsiokraatia, Klassikaline koolkond, Neoklassikaline koolkond, 

Marksism, Austria koolkond, Keynesianism, Monetarism, Institutional Economics, Neoliberalism. 

Lisaks nendele majanduskoolidele on toetajate ja haarde poolest veel palju väiksemaid. Samas on osa 

koolide järelkasvu saanud. Paralleelkoolkonnad on välja töötatud varasemate alustel, mõnes aspektis 

varieerudes, kuna marksism tugineb klassikalisele koolkonnale, nagu me näeme. 

Milline majanduskool on parem? 

Kuigi on tõsi, et mõned majanduskoolid on aja jooksul vananenud või puudulikud, pole paremaid või 

halvemaid majanduskoole. Lõppkokkuvõttes sõltub sugulus majanduskooliga põhimõtteliselt autori 

ideedest. Majandusteadlane ei ole parem ega halvem seetõttu, et ta kuulub teatud 

majanduskoolkonda. Mõned koolid rõhutavad institutsioone, mõned raha- või fiskaalpoliitikat, mõned 

majanduskasvu, ebavõrdsust jne. Mõnel koolil on selgelt ideoloogiline komponent. See tähendab, et 

nad eelistavad ühte tüüpi ühiskonda teisele. Kõige tähtsam on alati julgustada mõttevoolude vahelist 

arutelu argumenteeritud ja põhjendatud viisil. 

Kuidas see artikkel läheneb majanduskoolide uurimisele? 

Selle artikli peamine eesmärk on tutvustada neid teooriaid, mis on aja jooksul säilinud ja mis võivad 

meid teavitada praegustest arengutest ja majanduspoliitikast. Seega ei saa majandusmõtte teemal 

kirjutada, keskendumata mineviku suurematele majandusteadlastele, st Adam Smithile, David 

Ricardole, Karl Marxile ja JM Keynesile. Eesmärk on uurida mõningaid nende teooriate üldjooni , 

keskendudes eelkõige ideedele, mis käsitlevad tööd kui analüüsi läbiviimise keskset telge. Nendest 

peamistest pooldajatest lähtuvalt puudutab artikkel ka neoklassitsismi, monetariste, institutsionaliste 

ja uusi majandusmõtte koolkondi. 

Pedagoogilises plaanis on see palju huvitavam ja samas eeldatakse, et loogilis-ajaloolist lähenemist 

järgides saavutatakse sügavam arusaam koolidest. See tähendab, et iga kool esitatakse selle tekkimise 

ajaloolises kontekstis ja analüüsitakse pigem loogiliste kui ideoloogiliste kriteeriumide alusel. 

Miks me keskendume tööjõule? 

Töö on üks olulisemaid majandusteooriates käsitletavaid teemasid . Ei vähem oluline on see, et töötulu 

on pärast tööstusrevolutsiooni peamine üksikisiku sissetulekuallikas. 

Tööturud on aga viimastel aastakümnetel muutunud. Naiste tööturu osakaalu tõus on enneolematult 

suurenenud, muutunud on nii uus tehnoloogia kui ka sissetulekute jaotus ning töötingimused näivad 

liikuvat ebakindluse, ebakindluse ja kehvade töötingimuste suunas. Tänapäeva tööjõu dünaamika 
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mõistmiseks võtab meie lähenemisviis ajaloolise vaatenurga, mis aitab mõista tööjõu mõiste arengut 

ja selle väärtust, alustades just esimestest meestest, kes arutelu lauale tõid . 

Miks on oluline uurida (vanu) majandusmõtte koolkondi? 

Kuigi praegused majandusteooriad juhivad praegust majandussüsteemi ja seega ka meie elu, ei 

tekkinud need teooriad ootamatult. Üldiselt ilmusid uued majandusteooriad olemasolevate teooriate 

väljatöötamise tulemusel või parema vastusena varasemate teooriate püsivatele ebaõnnestumistele, 

mis võivad lihtsalt aeguda. Asi on selles, et majandusteoorial pole oma seisukohtade tõestamiseks 

muud "testimismaastikku" kui reaalsus. Seetõttu pole majandusvaldkonnas oleviku mõistmiseks 

paremat viisi kui vaadata minevikku, et näha praeguseid majandusasju terviklikumalt ja täpsemalt, 

võimaldades samal ajal astuda vastu tuleviku tegelikkusele. rohkem ettevalmistatud viisil. 

Lõppkokkuvõttes ei ärata see mitte ainult huvi teema ja selle ajaloolise arengu edasise uurimise vastu, 

vaid annab lugejale ka vajaliku tausta, et tegeleda arenenumate praeguste majandusarengutega. 

 

 

 

 

Esimene kiire mäng: saate teada, kes need poisid on? 
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Majandusteaduse kui teaduse teke on seotud uue ühiskonnakorralduse vormi – kapitalismi – 

kujunemisega, süsteemiga, mis lahendab tootmise ja turustamise korraldust turgude laiendatud 

toimimise kaudu. Seetõttu on turud kapitalismi epitsenter, kuna need hõlmavad kogu majanduse 

toimimist. 

Kapitalism rajati läbi pika ja aeglase protsessi, mis sai alguse Lääne-Euroopas 16. sajandil ja sai hoo 

sisse tööstusrevolutsiooni tulekuga 18. sajandi keskpaigas või lõpus. See ei tähenda, et kapitalistlik 

režiim oleks asendanud feodalismi, sest rühm "inspireeritud" inimesi leidis võtme automaatse 
kangastelje, aurumasina ja raua sulatamise leiutamiseks. Vastupidi, see oli kolme uudse nähtuse 

ühenduskoht: vahetuse universaliseerumine, selgem tööjaotus ning arvukate ja oluliste tehniliste 

edusammude ilmnemine, mis lasid kapitalismil domineerima hakata. Seda argumenteeris Adam Smith 

oma raamatus The Wealth of Nations (1776), kus ta pani paika majandusteoreetilise süsteemi alused, 

mille poolest teda teatakse kui kaasaegse majanduse isa. 

Tegelikult on see kolmest samaaegsest elemendist esimene, vahetus, mis Smithi sõnul on inimese 

DNA-s esinev keskne (looduslik) element, millest saab kogu sotsiaalse transformatsiooni protsessi 

mootor; ülejäänud kaks ilmnevad selle süvenemise tagajärjel. Pidades majandustegevuse peamiseks 

teljeks vahetust turul, tekkis vajadus avastada allikas, mis määras vahetuse proportsioonid ja asjaolud, 

mis võivad esile kutsuda kaupade hindade näiliselt kõikuva arengu. Vastus leiti fundamentaalses 

kontseptsioonis, väärtuses , mille päritolu ja mõõdupuu oli Smithi sõnul sünnitus: 

"Seetõttu on töö igat liiki kaupade vahetusväärtuse tegelik mõõt" (Smith, 1958, lk 31). 

Erinevused töökäsitluses väärtusallikana, isegi Smithi või Ricardo ja muidugi Marxi lugemustes, mis 

kõik on märgitud klassika alla, on telg, mille ümber käesolev artikkel korraldab koolkondade analüüsi. 

majanduslikust mõttest. Kui kapitalismi keskne voorus on muuta kõik tootlikud ressursid kaupadeks, 

ilmusid ka need ressursid, nagu kapital, maa ja tööjõud, organiseerituna tootmistegurite turgudele. 

See tähendas, et ka tööjõud muudeti uue palgarežiimi kohaselt kaubaks. Seega oli loomulik, et tekkisid 
küsimused tööjõu väärtusest ja hinnast, selle kasutamisest ning sellest, millistel tingimustel saaks see 

paremini kaasa aidata rikkuse loomisele ja selle jagamisele. Kõiki neid küsimusi ei olnud kerge ühitada, 

eriti õitsva majandusteaduse jaoks, mis arenes välja uut tüüpi sotsiaalse konflikti kontekstis, mida 

iseloomustas nii selle potentsiaal kui ka nende positsiooniga objektiivselt määratletud 

ühiskonnaklasside kaasamine tootmisprotsessi. 

Tööjõu kui sisenemispunkti analüüs erinevates majandusmõtlemise koolkondades on esitatud üldiste 

ajalooliste kontekstide ja tingimuste hulka, milles erinevad koolkonnad oma teooriaid põhinevad ja 

sõnastavad. Pärast klassikalise koolkonna (Smith, Ricardo ja Marx) uurimist tutvustame neoklassikalist 

koolkonda, milles süvendame vahet marginalistide ja Marshalli vahel. Seejärel järgime Keynesi 

kriitikuid ja uusi ettepanekuid ning hiljem segmenti Uued koolid, mille raames uurime peamistest 

koolkondadest tulenevaid erinevaid jooni. Lõpuks pakume välja mõned järeldused praeguse olukorra 

kohta domineerivate koolkondade ja ideoloogiate osas ning selle kohta, kuidas see mõjutab tänapäeva 

tööstruktuure. 
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Ajalooline taust 

The Wealth of Nations (1776) on raamat, mis tegi Smithi kuulsaks ja tegi temast majandusteaduse isa. 

Raamatu sisu on tõeliselt revolutsiooniline, kui võtta arvesse, et see on kirjutatud ajal, mil feodalism 

oli veel laialt levinud ja ka üsna tugev ning turumehhanismi järgi korraldatud majanduse osa oli 

äärmiselt väike. , kuigi kiiresti kasvav. Tegelikult paikneb Smithi panus just keskaegsest ja feodaalsest 

ühiskonnast modernsesse ja kapitalistlikusse ülemineku lõppfaasis. Täpsemalt tuvastatakse see 

tavaliselt 18. sajandi lõpus, eriti kui tegemist on Inglismaaga (ja laiemalt ka Šotimaaga), 
tööstusrevolutsiooni algusega. 

Tootmisprotsesside tasandil andis just töötlev tootmine tõuke kahe kaasaegsele ühiskonnale 

iseloomuliku ühiskonnaklassi: ühelt poolt tööstuskapitalistide ja teiselt poolt tööstusliku proletariaadi 

konsolideerumisele. Sellegipoolest, vaatamata oma täiesti kaasaegsetele omadustele (nagu uued 

tootmisviisid tööjõu killustatuses ja spetsialiseerumises), ei olnud Smithi tunnistajaks olnud 

tootmistoodang kaugeltki küps. Tööstusrevolutsioon algas hiljuti, kuid oli ikka veel pooleli. 

Kategoorilist murrangut, mille Smith tekitas tekkiva kapitalistliku süsteemi kaitseks, tuleb ennekõike 

pidada reaktsiooniks ja kriitikaks traditsioonilistele, keskaegsetele, feodaal- ja absolutistlikutele 

süsteemidele, mis valitsesid kuni selle ajani. Smithi kavatsused avastada seadusi, mis valitsesid uut 

kaasaegset ühiskonda, murdis kindlasti teoloogiast põhjalikult läbi imbunud skolastilise traditsiooni; 

lükates samal ajal tagasi ka mõned kahe vahetult eelnenud sajanditest pärit ja samuti modernsusse 

kuuluva majandusvoolu: merkantilismi ja füsiokraatliku koolkonna peamised väited. Teisisõnu, 

väljaspool Smithi klassikuuluvust, võib kaasaegse ühiskonna vabandust tõlgendada kui selle aja 

hegemooniliste traditsioonide tagasilükkamist. 

Esimene suur küsimus, mille Smithi poole püüdles, oli paljastada mehhanism, mille kaudu 

ülalkirjeldatud tüüpi sotsiaalne süsteem aja jooksul toimiks ja püsiks stabiilsena. Järgmises osas 

käsitleme mõningaid ideid ja "majandusseadusi", mida Smith kasutas argumentidena uue sotsiaalse 

režiimi kaitseks "teaduslikust" vaatenurgast. 

 

Nähtamatu käsi 

Võttes kasutusele majandusseaduste ja nende toimimise mõiste, pani Smith majandusteaduse 

teaduslikule alusele. See on põhjus, miks teda kutsutakse kaasaegse majanduse rajajaks. Konkreetselt 

kavatseb Smith näidata, et kapitalistliku süsteemi majandusvormid, mida ei reguleeri traditsioonilised 

põhimõtted ja normid, mis tähendab feodaalsed regulatsioonid ja piirangud, ei too kaasa üldist 

desorganiseerumist, vaid vastupidi, kapitalismi juhib seaduste kogum, mis tagab ühiskonna 

materiaalse taastootmise ja veelgi enam selle edenemise. Nendel seadustel on aga eriline iseloom. 

Esiteks lükkab Smith otse välja igasuguse vahetu seose majandusseaduste ja jumalike seaduste vahel. 

Vastupidi, majandusseadused viitavad puhtalt inimlikule nähtusele ja täpsemalt inimeste omakasule 

. Smith väidab, et omakasu, sotsiaalselt vastuvõetamatu motiiv, tekitab keeruliste sotsiaalsete 
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vastastikuste suhete kaudu sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kasvu. 1Rangelt individuaalsest vaatenurgast 

vaagituna, kui teatud tegutsemisviis on tulusam või rahuldavam ja sama juhtub iga ühiskonna 

moodustava indiviidiga, siis selle individuaalse mugavuse tõttu on selline käitumine ja selle tulemused 

need, mis kehtestatakse üldiste majandusseadustena. Smith kirjeldas seda objektiivsete seaduste 

spontaanset toimimist, mis juhib inimtegevust ühiskonna kui terviku huvidele vastaval viisil kui 

nähtamatut kätt .2 

Kuigi võiks eeldada, et omakasu toob kaasa kaootilise ühiskonna, väidab Smith selle asemel, et 

ühiskond ei kuku kokku tänu konkurentsile . Kui iga ühiskonnaliige püüab teenida oma huve, 

arvestamata sotsiaalseid kulusid, siis tema huvi vastandub teiste sarnaselt motiveeritud isikute 

huvidega. Kui näiteks tootja küsib liiga kõrget hinda, siis eeldatakse, et ostjad pöörduvad teiste 

tootjate poole. Kui tootja maksab oma töötajatele alatasusid, otsivad töötajad tööd mujalt. 

Lisaks põhineb see süsteem peamiselt paljude isikute detsentraliseeritud otsustel ilma ühegi keskse 

koordineeriva asutuse vahenduseta, vaid ainult tootmisprobleemi lahendavate turumehhanismide 

koordineerimisel. Näiteks kui toote hind on liiga kõrge, on see märk sellest, et ühiskond soovib seda 

toodet suuremates kogustes. Kõrged hinnad toovad kaasa ülekasumi, mis meelitab sellesse tulusasse 

tegevusse investeeringuid; see kapitali kogunemine laiendab toote pakkumist, mida ühiskond 

ennekõike soovis ja madalamate hindadega. Pöördprotsess toimub juhul, kui hind on alla normi. Samal 

real lahendatakse kaudselt jaotamise probleem, kuna toodete hinnad sisaldavad tootmistegurite 

tavalisi hüvesid, st tavalisi palku, kasumit ja renti. 

Lühidalt, Adam Smith põhjendas oma teooriat põimuvate arusaamadega omakasu ja konkurentsi 

kohta, mida juhib nähtamatu käsi, mis selgitab, kuidas turumehhanism on isereguleeruv süsteem, 

mille toimimine ei too kaasa kaost ega võimalikku lagunemist, vaid pigem. süsteemile, mis suudab 

tekitada sotsiaalset ühtekuuluvust ja hoida koos kõiki tsentrifugaaljõude. 

 

Tööjaotus 

Raamatus The Wealth of Nations on Smithi otsingud „tsiviliseeritud ühiskonna” uue dünaamika, see 
tähendab tärkava kapitalismi, mille sünni tunnistajaks ta oli, mõistmiseks, kavatsus leida vastus 

loomulikule järgküsimusele. : "mis on rikkus?". Tegelikult ilmnesid Smithi vastused kohe, sest esimeses 

lauses, mis ilmub raamatu sissejuhatuses, teeb ta lühikese avalduse, millest võib vaieldamatult saada 

kogu klassikalise teoreetilise süsteemi nurgakivi: 

“Iga rahva aastatöö on fond, mis talle põhimõtteliselt kõike eluks vajalikku ja mugavat varustab ning 
mida riik aastas tarbib. Nimetatud fond on alati integreeritud kas vahetu töötootega või sellega, mis 

ostetakse selle toote kaudu teistelt riikidelt.” (WN [1776] lk 3). 

Lühidalt, peaaegu lakooniliselt toob Smith oma aja kahest kõige olulisemast teooriast kaks sisuliselt 

erinevat vaatenurka. Esiteks väidab ta, et rikkus koosneb kaupadest, igasugustest toodetest - "eluks 

vajalikest ja mugavatest asjadest". Ja teiseks, mis veelgi olulisem, kinnitab ta, et rikkuse ainus ja 

 
1

Ta põhjendas oma juhtumit eelmises väljaandes The Moral Sentiments (1759) 

2„ Nagu iga üksikisik, püüab seega nii palju, kui ta suudab, kasutada oma kapitali kodumaise tööstuse toetamiseks ja suunata seda 

tööstust nii, et selle toodang oleks suurima väärtusega; iga indiviid pingutab tingimata selle nimel, et ühiskonna aastatulu oleks võimalikult 
suur. Üldiselt ta tõepoolest ei kavatse avalikku huvi edendada ega tea, kui palju ta seda edendab. Eelistades kodumaise tööstuse toetamist 
välismaisele tööstuse omale, kavatseb ta ainult enda turvalisust; ja suunates seda tööstust nii, et selle toodang võib olla suurim väärtus, 

kavatseb ta ainult omaenda kasu ja selles, nagu paljudel muudel juhtudel, juhib teda nähtamatu käsi, et edendada eesmärki, mis ei olnud 
osa tema kavatsusest. Ühiskonna jaoks pole alati hullem, et ta sellesse ei kuulunud. Oma huve järgides edendab ta sageli ühiskonna huvisid 
tõhusamalt kui siis, kui ta seda tegelikult edendada kavatseb . (WN, lk 423) 
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ainuallikas on meeste töö, täpsemalt ühiskonna kui terviku töö – "rahva aastatöö". Ta lükkab 

selgesõnaliselt tagasi merkantilistlikud ideed, mis väitsid, et rikkuse päritolu tuleks otsida 

äritegevusest ja selle eelisvorm on raha; nagu väitis merkantilistide usk. Kuid see ei ole loodud ainult 

põllumajandustööga ega võta kuju ainult esmastes toodetes, mis on loodud looduses ja mis seejärel 

läbivad mitmesuguseid muundumisi, nagu kaitses füsiokraatlik versioon. 

Jätkates seda mõtisklust, kui Smithi väide oli tõsi – see tähendab, et rikkus koosneb eluks vajalikest ja 

mugavatest asjadest, mille päritolu on tööjõud, siis järgmine küsimus, millele autor püüdis vastata, oli 

„kuidas saaks ühiskond kasvada. rikkus?". Smithi väide oli otsene järg eelnevale, kuna ta väitis, et 

turumajanduse loomulik tendents on tööjaotusest tekkiva jõukuse kasv koos sellest tuleneva 

tootlikkuse kasvu ja kulude vähenemisega. Siin on jällegi oluline meeles pidada, et Smith kirjeldas 

majandust üleminekul feodalismilt turusüsteemile. Smithi aega iseloomustab tootmistoodangu 

hajumine, mitte moodsa tehase ja selle tehnoloogiliste uuenduste ilmumine. See tähendab, et 

tootmismahu suurenemist tuleks ühemõtteliselt seostada "tööjõu tootlike jõudude" kasvuga, kuna 

see ei olnud seotud ei töötava elanikkonna olulise suurenemise ega uute masinate kasutamisega 

töötaja abistamiseks. tema ülesannetes. Tööviljakuse tõusu põhjust tuleb siis Smithi sõnul otsida 

tööjaotuse süvenemisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafik: tööstustoodangu kasv Inglismaal 1700-1913 

Selgitamaks tööjaotust, mille kohta Smith kasutab kuulsat nööpnõelavabriku analoogiat, selgitab ta, 

et kui ühe ja sama toote valmistamisele suunatud tootmisprotsess killustatakse arvukateks lihtsateks 

toiminguteks, mida teostavad erinevad töötajad, suureneb tööviljakus toimub kolmel põhjusel: Esiteks 

annab töötaja spetsialiseerumine ühele korduvale ülesandele suurema osavuse; teiseks säästetakse 

ühelt toimingult teisele üleminekust põhjustatud „seisakuid”; ja lõpuks, pühendades terve päeva 
ühele ülesandele, elavneb töötaja loovus, mis aitab välja mõelda uusi ja tõhusamaid töövahendeid või 

täiustada vanu. 
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See tööjaotuse teooria lisab kaks olulist elementi. Esiteks, kuigi turuühiskond toimib täiesti 

detsentraliseeritult, kus iga indiviid püüab rahuldada oma isiklikke huve, loob see ühiskond siiski 

sisemisi mehhanisme, mis seovad inimesi ühtseks tervikuks. Kaugeltki tootjatevahelise täieliku 

sõltumatuse loomisest on kõigi inimeste vahel tekkinud uut tüüpi vastastikune sõltuvussuhe: 

"tsiviliseeritud ühiskonnas - Smith ütleb - [iga mees] vajab igal hetkel rahvahulga koostööd ja abi." 

(WN [1776] lk 16) Teiseks demonstreeris Smith, et selline ühiskond on võimeline majanduskasvuks, 

kuna tööjaotus toob vaieldamatult kaasa tootlikkuse kiire kasvu, mis omakorda toob kaasa majanduse 

kasvu. Järgmine küsimus on, kas see majanduse kasv jätkub igavesti – küsimus, mida Smith seostab 

tööjõu pakkumise ja nõudlusega ning selle hinnaga, mille jaoks peame Smithi väärtuse teooriat 

põhjalikumalt mõistma. 

 

Väärtusteooria(d). 

On juba kindlaks tehtud, et tsiviliseeritud ühiskond on oma olemuselt kaubanduslik ühiskond, kus 

tööjaotuse tulemusena on iga inimene spetsialiseerunud mingile tootmisvormile ja on seetõttu 

kohustatud kasutama teiste inimeste töö toodangut. vahetada. Rahvaste rikkuses välja toodud 

argumendiliin viib diskussioonini jõudude üle, mis juhivad vahetussuhteid ehk kaupade väärtuse 

määramist. 

Väärtusteooria on püüd siduda majanduselu pinnanähtused mõne sisemise seadusega. Smith 

kinnitab, et sõnal VÄÄRTUS on kaks erinevat tähendust, kuna mõnikord väljendab see konkreetse 

objekti väärtuse kasulikkust ja mõnikord ka võimalust osta muid kaupu. Võime kutsuda esimest 

kasutusväärtust ja teist vahetusväärtust . Uurimise lähtekohaks on just nimelt küsimus: kuidas 

määratakse kauba suhteline väärtus ehk vahetusväärtus? Smith ütles, et vahetusväärtus ei ole 

kvantitatiivselt tingitud kasutusväärtusest (kasulikkusest) ning et kasutusväärtuse suurus ja 

vahetusväärtus on kauba kaks sõltumatut tegurit. 

Smith väitis esimeses kolmes peatükis, et töö jaguneb sotsiaalselt nii, et kauba omaniku jaoks - 

sõltudes teiste tööst eluks vajalike ja mugavate asjade hankimiseks - on tema kauba väärtus võrdne 

teiste tööga. et teie kaup võimaldab teil börsil omandada või "käsku anda". Smithi sõnul omandab 

üksikisik ühe kauba teise vastu vahetades kellegi teise tööd, mis on selles tootes "kehastunud". 

Seetõttu on väärtuseks sisuliselt töö ja selle suurus on fikseeritud vajaliku töö hulgaga. Sellegipoolest 

seisab ta siin silmitsi ühega paljudest raskustest võidujooksus väärtuse tegeliku tähenduse 

avastamiseks. Kuigi see väidab, et töö on ainus tõeline väärtuse allikas, on tõde see, et tööd ei saa 

iseenesest jälgida, mis jätab teise küsimuse: kuidas seda tööd mõõdetakse? 

Lihtsaim viis tulemuse tagamiseks oleks see, et vahetuses osalevad isikud teaksid kaupades sisalduva 

tööjõu koguseid. Selleks kasutab Smith radikaalset lähenemisviisi, kirjeldades primitiivset ühiskonda, 

kus pole ei kapitali ega palgatööjõudu ja kus töötaja-tootja teab täpselt, kui palju tööd selle ühiskonna 

iga toode hõlmab: 

Ühiskonna primitiivses ja toores seisundis, mis eelneb kapitali kogumisele ja maa omastamisele, näib 

ainuke asjaolu, mis võib olla erinevate objektide vastastikuse vahetamise normiks, olevat proportsioon 

erinevate töömahtude vahel. nende omandamiseks on vaja. Kui näiteks jahimeeste riigis maksab kopra 

tapmine tavaliselt kaks korda rohkem kui hirve tapmine, vahetatakse kobras loomulikult kahe hirve 

vastu või on seda väärt. On loomulik, et üldiselt on kahe päeva või kahe tunni töö korrutis kaks korda 

väärt kui päeva või tunni tulemus (WN [1776] 1997: 47) 
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Nii et selles kontekstis on tööl põhinev väärtuse seadus täidetud. Smith saavutab seega oma eesmärgi, 

ainult et ta teeb seda selle hinnaga, et väärtusseadus kaotab kogu oma teoreetilise huvi, kuna see 

oleks seadus, mis kirjeldab hindade käitumist ainult primitiivses ühiskonnas. Mis on siis seadus, mis 

reguleerib vahetust – väärtusvahetust – tänapäeva "tsiviliseeritud ühiskonnas"? Sellele küsimusele 

vastamiseks pidi Smith loobuma tööväärtuste teooriast ning pakkus välja täiesti uue ja teistsuguse 

seletuse, mida tuntakse väärtuse liitmise teooriana , mis väidab, et vahetusväärtuse määrab palga, 

kasumi ja sissetuleku summa. st tasu, mida saavad kõik tootmisprotsessis osalejad: töölised, 

kapitalistid, maaomanikud. See väärtusteooria, mida tuntakse ka "tootmiskulude teooriana", kujutas 

endast tegelikult tootmiskuludel põhineva hinna määramise teooriat, mis pidi mängima meie päevil 

olulist rolli. Sellest väärtuse mõistest sai lähtepunkt väärtusteooriate väljatöötamisele, mis asetavad 

töö, kapitali ja maa samaväärseteks tootmisteguriteks ja väärtuse loojateks. Seda tõlgendust toetasid 

paljud üheksateistkümnenda sajandi majandusteadlased, sealhulgas JB Say ja JS Mill. 

Ricardo, nagu me järgmises peatükis uurime, võttis omaks Smithi esimese käsitluse väärtusest, mida 

tuntakse tööväärtuste teooriana, ja püüdis seda rakendada kaasaegses ühiskonnas ning lahendas 

mõned mõistatused, mis panid Smithi oma esimese hülgama (ja õigeks muutma). Ricardole) vaade. 

 

David Ricardo mõju majandusmõtte ajaloole erines Adam Smithi omast. Esiteks suutis Ricardo oma 

elus moodustada tõelise majanduskooli, mille vaieldamatu juht ta oli. Konteksti raamides oli Ricardo 

aeg neli aastakümmet pärast Smithi kaastöid. Seetõttu sai ta tõepoolest olla tunnistajaks kapitalismi 

arengule, mis jõudis kiiresti küpsuse poole, kus tööstusrevolutsiooni jõud olid juba pidurdamatult valla 

päästetud. Veelgi enam, just tänu oma positsioonile ideede ajaloos oli Ricardol oma uurimistöö jaoks 

privilegeeritud lähtepunkt: Smithi rahvaste rikkus . Ta seisab hiiglase õlgadel. 

Ricardo suur panus väärtusteooriasse seisneb tema nõudmises Smithi töö väärtusteooria 

aktsepteerimisele, mille kohaselt kaupade suhtelised hinnad on ligikaudu proportsionaalsed nende 

tootmiseks kulutatud tööjõu suhteliste kogustega. Täpsemalt, Ricardos on tööaeg loomulike hindade 

peamine regulaator, mis omakorda on turuhindade raskuskese: 

Kõik suured kõikumised, mis toimuvad nende kaupade suhtelises väärtuses, mida toodetakse suurema 

või väiksema tööjõuga, mida nende tootmiseks aeg-ajalt vaja läheb. (Teosed, I kd, lk 36–37) 

Ricardo erimeelsused Smithiga on selged. Smith oli sunnitud loobuma tööväärtuste teooriast, pidades 

silmas kapitalistliku ühiskonna tõusu, kus ta ei suutnud selgitada käsutöö (palga) ja inkorporeeritud 

tööjõu (toote väärtuse) erinevuse põhjuseid. Ricardo kriitika viitas sellele, et palk ei ole – see ei saa 

olla – võrdne toote väärtusega, vaid seda reguleerivad muus seadused, kuna palk, nagu ika muu kauba 

hind, on pidevas muutumises. “Töö väärtus” ehk töötasu suurus, väidab Ricardo, ei ole vastuolus ega 
muuda kehtetuks tööaja väärtuse määramist ega ole seotud toote väärtuse suurusjärguga. 

Kui tööväärtuse teooria määratlus on täidetud, ei ole palgamuutus võimeline hindu muutma seni, kuni 

iga toote tööajavajadus ei ole muutunud. Kuid kõikumine peab mingil moel neelduma ja tegelikult on 

see sellepärast, et kasum on Ricardo sõnul pöördvõrdeline seos palkadega. Väärtuse määrab tööjõu 

hulk, kuid siis tuleb see väärtus "lahendada" palgaks ja kasumiks. Kuna palgad on erinevad, ei muutu 

koguväärtuse suurus, ütleb Ricardo, kuid sele jaotus klasside vahel muutub.  Selle lihtsa järelduse 

tagajärjed on suured: selle põhjal tuleb nõustuda, et kapitalistlikku ühiskonda läbib vääramatult 

kapitalistide ja tööliste vaheline jaotuskonflikt. Ühe ja teise vastandlikud huvid seisavad neile 
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saatuslikult silmitsi: igasugune palgatõus tähendab tingimata kasumi vähenemist. Kui Smith avastas 

palga ja kasumi vastastikuse seose, loobus ta tööväärtuse teooriast, et omaks võtta tootmiskulude 

teooria, mis ainult nullib konflikti, kuna selle lähenemisviisi kohaselt põhjustab palgatõus pigem 

toormehindadega proportsionaalset tõusu, mitte aga. kasumi üldise languse määramine. Siis valitseb 

– meie välja toodud nootidega – tööandjate ja töötajate vahel harmoonia. 

Vaatamata täiusliku muutumatu väärtuse puudumisele nõustus Ricardo põhimõttega, mille kohaselt 

reguleerib toodete vahetussuhteid (see tähendab kaupade hindu) nende tootmisele kulutatud 

suhteline tööaeg mitte ainult "primitiivses ühiskonnas", vaid ka kapitalismis. Erinevus seisneb selles, 

et kapitalismis vajab suhteliste hindade tööteooria mitmeid täpsustusi ja modifikatsioone. Need 

muudatused on seotud selliste tegurite olemasoluga nagu kapitali ja tööjõu suhe ning muutused 

sissetulekute jaotuses. 

Lõpetuseks näitas Ricardo erilist huvi rahvusvahelise kaubanduse küsimuste vastu. Ta arvas, et tema 

tööjõu (vahetus)väärtuse teooriat saaks laiendada mitte ainult kodumaistele, vaid ka 

rahvusvahelistele turgudele. Sellele lisandus ja raha kvantiteediteooriat kasutades tuletas ta suhtelise 

eelise printsiibi, idee, mis on säilinud (ehkki modifitseeritud) tänapäevani ja mida võib leida kõigist 

rahvusvahelise kaubanduse raamatutest.3 

 

Sissejuhatus 

Majandusmõtte ajaloo seisukohalt sündis 1860. aastate lõpus ja 1870. aastate alguses kaks voolu, mis 

tegid ettepaneku murda klassikalisest poliitökonoomiast. Kaks liikumist, mis olid siiski täiesti 

vastandlikud ja üheaegselt (mõneaastase erinevusega – Marx, 1867 ja Marginalistid 1870), andsid oma 

peaaegu lõpliku kuju tänapäeva majandusteooria areenile. 

Marxi vaatenurk ei seisne kõigi klassikalise poliitökonoomia tugisammaste (Smith ja Ricardo) poolt 

sõnastatud teooriate ammendavas tagasilükkamises; kuid ta võtab neid lähtepunktiks. Siiski on Marxi 

eesmärk ületada klassikaline pärand, säilitades osaliselt selle sisu, kuid osutades ka selle piirangutele. 

Tähtsus, mida Marx ise Smithi ja Ricardo töödele omistas, ilmneb ka arvukates tsitaatides, mis 

sisalduvad raamatus " Kapital ", aga ka üksikasjalikus analüüsis, mille ta neile pühendab. 

Marxi tõlgendusi on erinevaid ja see jätab sageli mulje, et tema teos on poliitiline pamflet. See on 

tõepoolest seotud sotsialistliku liikumise ajalooga, mille päritolu on suurel määral inspireeritud 

Marxist endast, täpsemalt Marxi ja Engelsi poliitilistest ja filosoofilistest kirjutistest (nt Kommunistlik 

manifest (1848), The German Ideoloogia (1845–1846) Sellegipoolest jätaks see kitsas tõlgendus 

tähelepanuta Marxi peamised majanduslikud panused, st Kapitali kolm köidet . 

 

Kaubad ja abstraktne töö 

Marxi majandusuuringute eesmärk oli “ paljastada kaasaegse ühiskonna liikumisseadusi” (Capital, I 

kd, lk 10), st avastada sotsiaalseid seaduspärasusi, mida kirjeldatakse peamiselt kui pikaajalisi 

tendentse. Marx märgib, et kapitalism on ajalooliselt spetsiifiline süsteem, mida iseloomustab 

 
3Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake peatükki Konkurents vs koostöö (citar bien) 
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üldistatud kaubavahetus, seega on tema uurimise lähtepunktiks loomulikult kaupade analüüs, 

kapitalistliku ühiskonna rikkuse kõige elementaarsem vorm. Nagu klassikaline koolkond juba märkis, 

on kaupadel kaks omadust: neid saab kasutada vajaduste rahuldamiseks ja neid saab ka vahetada. 

Võttes kasutusele Marxi ajal väljakujunenud terminoloogia, on kaup samaaegselt kasutusväärtus ja 

väärtus . Taas püstitatakse küsimus: mis seda vahetust reguleerib? 

Kui kaupadel poleks iseenesest "midagi võrdväärset", ei saaks nad kunagi olla võrdsed ja sellel võrdsel 

pole midagi pistmist nende vastavate kasutusväärtustega . Seda seetõttu, et nende materiaalsed 

kehad, nende kasutusväärtused ei muuda neid kaugeltki võrdseks, vaid muudavad nad üksteisest 

erinevaks. Kui kaupade kasutusväärtus abstraheerida, jääb alles üks ühine vara: need kõik on 

töösaadused, kuid töö, mida peetakse ebaselgeks tööks. Kaubad on väärtused, sest need esindavad 

abstraktset inimtööd , mis need on toonud. 

Kui Smith algselt ja hiljem Ricardo nägi vaeva, et leida, mis "loonud" väärtust (väärtuse allikat), jõudsid 

nad järeldusele, nii originaalsele kui raske oli näidata: ainult ja ainult tööl on võime "luua" väärtus. Kui 

see leid oli kindlaks tehtud, asusid nad postuleerima, et väärtuse ja kaupades sisalduva töö vahel on 

proportsionaalne suhe. Selles valdkonnas tuleb välja tuua kaks olulist erinevust klassikute ja Marxi 

vahel. Esiteks viitavad klassikalised autorid alati tööjõule ilma täiendavaid täpsustusi tegemata. Seega 

ajavad nad segi töö kaks aspekti: tööd, mida peetakse inimese tootlikuks tegevuseks üldiselt (mida 

Marx nimetab abstraktseks tööks); ja teatud toote valmistamisele suunatud tegevus (kasulik ja 

konkreetne tööjõud). Need ei ole kaks erinevat tegevust, vaid kaks erinevat vaadet samale töökohale. 

Teisisõnu, Marx nimetab abstraktse tööaja koguhulka, st kauba sisse lülitatut, kauba väärtuse 

immanentseks mõõduks . 

Teiseks piirdus klassikaline poliitökonoomia peamiselt sellega, kuidas määrati hind ehk teisisõnu 

vahetusväärtus. Erinevalt klassikast pole Marx kunagi öelnud, et see väärtuse kvantitatiivne 

määramine on kohe võrreldav turu jälgitavate hindade vahelise suhtega. Pidage meeles, et nii Smithi 

kui ka Ricardo jaoks aetakse kategooriad väärtus ja vahetusväärtus (või hind) segamini, kuni need 

muutuvad üheks, justkui oleks tegemist ühe nähtusega. Marxi jaoks ei ole väärtus ja vahetusväärtus 

samad, vastupidiselt sellele, mida Smith või Ricardo uskusid. Järelikult ei tohiks tööjõudu segi ajada 

väärtusega, nagu väärtust ei tohiks segi ajada hinnaga. 

 

Ühiskondlikult vajalik tööaeg ja väärtusseadus 

Kauba väärtus võrdub abstraktse tööaja kogusega, mis on sotsiaalselt vajalik kõnealuse kauba 

tootmiseks. Seetõttu erineb sotsiaalselt vajaliku abstraktse tööaja mõiste Smithi ja Ricardo 

homogeniseeritud tööajast. 

Marxi jaoks määrab töö koguse ja järelikult ka väärtuse suuruse mis tahes kauba valmistamiseks 

kuluva tööajaga, st selle tootmiseks keskmiselt kuluva tööajaga või teisisõnu tööaeg , mis on 

"sotsiaalselt vajalik mis tahes kasutusväärtuse tootmiseks normaalsetes tootmistingimustes ning 

ühiskonnas valitseva keskmise oskuse ja tööintensiivsusega" . Näiteks Marx (Capital, I köide, lk 39) 

viitab iseloomulikule näitele, mida täheldati Inglismaal, kui jõuliste kangastelgede kasutuselevõtt 

vähendas kanga tootmiseks sotsiaalselt vajalikku tööaega umbes viiskümmend protsenti. 

Traditsioonilised tootjad, kes jätkasid tööd käsitsi kangastelgedega, leidsid, et nende kauba väärtus 

langes poole võrra mitte nende enda tööaja, vaid sotsiaalselt vajaliku tööaja vähenemise tõttu. 

Kuidas väärtuse suurus varieerub? Kui teatud kauba tootmisel on vaja rohkem tööd teha, seda suurem 

on selle väärtus. Ja samamoodi, mida suurem on tööjõu tootlikkus, seda väiksem on väärtuse suurus, 
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kuna iga üksuse tootmisse investeeritakse vähem tööd. Lühidalt: " kauba väärtuse suurus muutub 

otseselt tööjõu kogusega ja pöördvõrdeliselt sellesse investeeritud tööjõu tootlikkusega" (Capital 

[1867] 1986: 8). 

Seda loogikat järgides on turuhindade liikumise regulaatoriks väärtusseadus – mille kohaselt on 

ühiskondlikult vajalik tööaeg kaubas vahetult kehastunud. Hinnad on vahendid, mille kaudu 

kapitalistid realiseerivad oma kasumit ja kahjumit ning reguleerivad vastavalt oma käitumist. 

Ühiskondlikult vajalik tööaeg on hindade ja kasumi ning seega ka sotsiaalse taastootmise regulaator. 

Selle kaksiksuhte toimimist nimetab Marx väärtusseaduseks, mille roll on analoogne Adam Smithi 

“nähtamatu käega”, sest see annab selgituse selle kohta, kuidas kapitalistlik ühiskond ennast 

taastoodab ja selle taastootmise erinevaid mastaape. 

 

Ülejääkväärtus 

Marx tegi vahet tööjõu ja tööjõu vahel , mis on lisaväärtuse mõiste mõistmiseks ülioluline. 

Tööjõudu või töövõimet tuleb mõista kui inimeses eksisteerivate vaimsete ja füüsiliste võimete 

kogumit, mida ta kasutab alati, kui ta loob mõne kirjelduse kasutusväärtuse. (Kapital, I kd, lk 186) 

Sellest järeldub, et töö on tööjõu, st kasuliku töö kasutamine, mida tööline teatud aja jooksul teeb. Ja 

nagu iga teine kaup, määrab tööjõu väärtuse selle tootmiseks vajalik töö hulk. Sel juhul on väärtuse 

suurus võrdne tööajaga, mis kulub töötaja elatise tootmiseks. Teisisõnu, tööjõu väärtus on võrdne 

sotsiaalselt vajaliku tööajaga, mis kulub kaupade tootmiseks, mida töötaja oma rahapalga eest ostab 

enda ja oma pere taastootmiseks. Kuid tööaeg, mis sisaldub kaupades, mida töötaja tavaliselt kasutab 

enda ja oma pere taastootmiseks päevas, on väiksem kui tööaeg, mida töötaja tegelikult samal 

ajavahemikul kapitali omanikule pakub. Tulemuseks on see, et töötaja toodab mis tahes aja jooksul 

rohkem väärtust kui palgaekvivalent, mida kapitali omanik tööjõu kasutamise eest maksab. Seda 

erinevust nimetab Marx "tasustamata tööjõuks" ja "tööjõu ülejäägiks". 

See argumenteeriv joon, mis algab kauba analüüsist ja jätkub abstraktse töö, sotsiaalse vajaliku tööaja 

ja tööjõu ideedeni, moodustab Marxi kaasaegse ühiskonna poliitilise kirjelduse teoreetilise nurgakivi. 

Marxi jaoks vajavad kõik ühiskonnad enda taastootmiseks tööjõudu. Nii palju, et kõigis ühiskondades 

teeb konkreetne sotsiaalne klass rohkem tööd, kui on vaja tema enda taastootmiseks, kusjuures 

üleliigse tööjõu omastavad domineerivad klassid omandisuhete, traditsioonide, õigussüsteemi ja ka 

jõu kaudu. Sellised ekspluateerivad suhted on kapitalismieelsetes tootmisviisides (nt orjus ja 

feodalism) üsna läbipaistvad, samas kui kapitalismis on need põimitud rahalistesse tehingutesse, mis 

jätavad mulje võrdsest ja seega õiglasest vahetusest. 

Vahet kogu tööaja ja töötajate töövõime taastootmiseks kuluva aja vahel nimetatakse tööaja 

ülejäägiks ja selle rahalise väljenduse, lisaväärtuse , omastavad omandiklassid (kapitalistid ja 

maaomanikud) ja riik. Ühiskonda kogunev rikkus on otseselt seotud tööaja ülejäägiga, mis on 

pöördvõrdeline tööjõu vajaliku tööajaga. Tööjõu ja tööjõu eristamine on Marxi suurim avastus ja 

panus poliitökonoomiasse, sest selle eristuse kaudu saab selgitada lisaväärtuse allikat. 
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Väike viimane märkus kapitali kontsentratsiooni kohta 

Marxi süsteemist täieliku pildi saamiseks tuleks uurida kogu kapitalis sisalduvat arengut , mis jääb 

sellest artiklist välja. Sellegipoolest on Marxi kapitalist lisaks lisaväärtuse teooriale oluline eemaldada 

veel üks asi, kapitali koondumise idee . 

Marxi järgi on kapitalistide individuaalse käitumise tunnuseks kasumi taotlemine kui eesmärk 

iseeneses, mis sunnib neid kahte liiki konkurentsi: esimene tööturgudel töötajatega palkade ja 

töötingimuste pärast ning teine. teiste kapitalistidega kaubaturgudel turuosa laiendamise üle oma 

konkurentide arvelt. Kapitalistid tulevad nende kahe konkurentsitüübiga toime suurema põhikapitali 

kasutuselevõtuga. Selle tulemusena kasutatakse tööviljakuse tõstmiseks tööprotsessi 

mehhaniseerimist. Põhikapitali kasutuselevõtt suurendab nii minimaalse efektiivsuse saavutamiseks 

vajalikku tegevusmahtu kui ka vähendab tootmisühiku maksumust. Viimane tähendab, et 

innovaatilised ettevõtted saavad hindu alandades oma turuosa suurendada vähem tõhusate 

ettevõtete arvelt. Seega viib kapitali akumulatsiooni protsess selleni, et väike arv tippettevõtteid 

kontrollivad järjest suuremat osa koguturust. See on põhjus, miks kapitali koondumine on kapitali 

olemusest ja konkurentsi toimimisest tulenev oodatav tulemus, mis aja jooksul mingil juhul ei vähene. 

Kui on olemas suur ennustus, mis on ajalooliselt kinnitust leidnud, on see Marxi kapitali suureneva 

kontsentratsiooni seadus. 

 

Meie eesmärk on siinkohal selgitada klassikalise teooria struktuuri ja konkreetsemalt välja tuua selle 

mõttesuuna konkreetsed aspektid, mida hiljem võtavad omaks jätkavad ja vastandlikud 

majandusmõtte koolkonnad. Alustuseks on klassikaline majandus Marxi leiutatud ja hiljem Keynesi 

poolt kasutusele võetud termin. Marxi järgi on klassikalise majandusteadlase mõiste alla koondatav 

kõigi mõtlejate ühine seisukoht seisukoht, et tootmises (üldiselt) kasutatav tööjõud vastutab väärtuse 

loomise eest. Sellegipoolest, nagu nägime, tõid need ühised vaated siiski kaasa palju erinevusi 

klassikaliste mõtlejate vahel. 

Klassikalise majandusteadlase ja tema analüüsimeetodite kohta on nüüd veel mõned punktid, mida 

tuleks samuti mainida. Klassikalises analüüsis ei eeldata tööjõu täielikku ärakasutamist. Tööjõu 

tööpuudus eksisteerib koos majanduse tootmisvõimsuse normaalse ärakasutamisega (mis on pikemas 

perspektiivis täielikult ära kasutatud). Vaeghõive olemasolu ilmneb nii Ricardos kui ka Marxis 

tööstusliku reservarmee mõistes. Ühelt poolt määras klassikalise kooli jaoks hõive taseme (ehk tööjõu 

koguse) kapitali akumulatsiooni tase (ja selle võime nõuda tööjõudu) ja rahvastiku varieeruvus. Teisest 

küljest määras palga (või teisisõnu tööjõu hinna) idee töötaja taastootmise maksumusest (see 

tähendab kaubakorvi, mida töötajad tavaliselt ostavad). 

See erineb iseloomulikult neoklassikalisest teooriast, nagu näeme, mille jaoks see protsess on 

määratletud tööturul , kus hinnad (palga tase) ja kogused (hõive tase) määravad nõudluse ja 

pakkumise jõud. 
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19. sajandi esimesel poolel tekkis äge vastasseis tööstusliku kodanluse ja vana maa-aristokraatia vahel. 

Poliitilist diskussiooni iseloomustas vastasseis protektsionistide ja vabakauplejate, maaelu ja tööstuse 

vahel ehk kapitalismi konsolideerumise ajale omased kaklused. Järk-järgult, koos kapitalismi 

edenemisega, liikus klassidevahelise konflikti telg edasi, kuni see kujunes üha avatumaks konfliktiks, 

mille üheks peategelaseks on töölisklass. 

Oma alguses oli vabrikusüsteemi konformatsioon leidnud peaaegu ammendamatu lademe oma 

maadelt välja aetud talupoegadest, pärisorjadest ja vasallidest ning vaesunud käsitöölistest, et toita 

silmapaistvalt nõrga ja lahkneva proletariaadi “hoiuseid”. Kapitalistliku režiimi alguspunktiks 
nimetatud "algset kuhjumist" iseloomustas uute palgaliste töötajate piiramatu ekspluateerimine, kelle 

ühendused olid keelatud ning nende nõudeid taga kiusati ja karistati. Alles 19. sajandi kolmandal 

kümnendil alustas töölisklass vastupanuliikumist. 

Väidetavalt olid majandusteooriad sunnitud selle süsteemi muutumise tsükliga kaasas käima. 

Tõepoolest, majandusmõtlemise vallas algas periood ägedate vaidlustega hegemoonilise 

ortodoksiana kinnistunud Ricardo süsteemi pooldajate ja taunijate vahel. 

sajandi teisel poolel , aastatel 1850–1870, näis poliitökonoomia stabiliseeruvat, moodustades Ricardo 

juurtega ortodoksia, mille domineerivaks tegelaseks oli Ricardo õpilane John Stuart Mill. Laialdase 

konsensuse pinnal kujunesid aga välja kaks uut teoreetilist süsteemi, mis 20. sajandil teoreetilise pinnase 

markeerisid : marginalistlik süsteem ja marksistlik süsteem (paralleelsus, mis tutvustati juba Marxi 

esimeses osas). Marginalismist sai uus õigeusk, mis pühendas palju jõupingutusi, eriti selle 

konsolideerimise ajal, et astuda vastu Marxi ideedele. 

See algstaadium oli marginalismi jaoks tõeliselt revolutsiooniline etapp, kuna selle edendajad asusid 

troonilt kukutama ja tõrjuma tolleaegset ortodoksiat, st klassikalist “Ricardo-Milli liini” koolkonda. 
Mõneaastase vahega avaldati kolm marginalistlikule liikumisele vormi andnud alusteost. Need 

raamatud on briti William Jevonsi „Poliitilise ökonoomika teooria“ (1871), austerlase Carl Mengeri 

„Poliitilise ökonoomika põhimõtted“ (1871) ja prantslase Leon Walrase „Puhta poliitilise ökonoomia 
elemendid“ (1874). 

Piirmajandusteadlaste ideed moodustasid järk-järgult integreeritud teooria, mida on nimetatud 

neoklassikaliseks majanduseks. Sellegipoolest ei saavutanud liikumise võidukäiku kolm asutajat, vaid 

see tuli Alfred Marshalli käe all. 1890. aastal avaldab Marshall oma raamatu "Ekonoomika printsiibid" 

, andes küpsema ja täielikuma väljenduse marginalismi panusele; Kuid see küpsus saavutati teatud 

"karedate kohtade" silumise ja kolme marginalistliku eelkäija poleemilise argumentatsiooni 

nõrgendamise - mõnel juhul isegi täieliku kadumise - hinnaga. Marshall pakkus välja omamoodi 

sünteesi marginalistide ja klassikute vahel, saades seega neoklassitsistliku koolkonna arhitektiks. 

Marshall väitis, et marginaalökonomistide ideed on pelgalt klassikaliste majandusteadlaste 

evolutsioon ja selles mõttes on nad neoklassikalised majandusteadlased . 
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Arutledes klassikalise teooria struktuuri üle, leidsime, et selle teooria tuum põhineb tööajal põhineval 

väärtusteoorial ehk teisisõnu tööväärtuste teoorial, mis selgitas tööaja väärtusvahetust (hinda). 

tarbekaubad. Selleks, et mõista, mis viis selle teooria asendamiseni neoklassikalise kasulikkuse 

teooriaga, peame silmas pidama XIX sajandi keskel välja kujunenud intellektuaalset atmosfääri. Sel 

perioodil kasvas mure töö väärtusteooria pärast, kuna see äratas rahulolematust institutsioonides, kes 

arvasid, et teooria toob kaasa sotsiaalselt ohtlikud järeldused ja leidis tugevat toetust mitmete 

sotsialistide ja üldiselt töömeelsete seas, majandusteadlased. Tagantjärele vaadates saame aru, 

kuidas uue neoklassikalise kasulikkuse teooria eesmärk (väidatud või mitte) oli jätta kõrvale 

klassikaline lähenemine selle häirivate poliitiliste tagajärgede tõttu, mis tulenevad tööväärtuste 

teooriast ning selle seostest marksismi ja sotsialismiga. Idee, et kaupade väärtuse määrab nende 

tööjõusisaldus, oli struktuurimuutuse läbi teinud süsteemi jaoks liiga keeruline.4  

1870. aasta paiku oli klassikalisel väärtuseteoorial rangelt võttes kaks erinevat versiooni: väärtuse 

määramine tööjõu koguse järgi (Ricardo) ja laialdasemalt levinud väärtuse määramine tootmiskulude 

järgi (Mill). Otseselt tootmisväärtuse teooriale vastandudes seisneb marginalistliku analüüsi telg 

väärtuse määramise uurimises eranditult vahetuse hetkel. Järgnenud ideoloogiline ja teoreetiline 

vaidlus, mille kristalliseeris marginalism, mõjutas teoreetilist töökäsitlust. Marginalist väitis, et selle 

asemel määrab kauba väärtuse selle kasulikkus, mõiste , mis viitab inimese rahulolule, mis tuleneb 

kauba tarbimisest või teenuse kasutamisest. 

Seega on see, mis esemetele "väärtuse annab", viis, kuidas inimesed "väärtustavad" kaupu kui 

tarbimisobjekte, mis on võimelised rahuldama nende maitset ja vajadusi. Seega tuvastatakse oluline 

päritolu erinevus klassikalise süsteemiga, kus eeldati, et kaubad saabusid vahetusprotsessi 

"väärtusega", mis on määratud tootmistingimustega (kas tööjõu hulga või tootmiskuludega). ). 

Asendades väärtuse tsentraalsuse eesmärgiga muuta see kasulikuks, kadus tööjõu kesksus 

majandusdiskursuses ja teoreetiline analüüs võis ignoreerida probleemi, mis tekkis klassikute moodi 

ülejäägi jaotuse (palk/kasum) käsitlemisel. 

Marginalistide peamine panus ja põhjus, mis neile selle nime andis, oli piirkasulikkuse kontseptsioon 

, mille põhjal kujunes nõudluskõvera määratlus, mis jääb mikromajandusliku joone aluseks 

tänapäevani. Marginalistide jaoks sõltub nõudlus piirkasulikkusest, st kasulikkusest, mis tuleneb 

kõnealuse kauba täiendava ühiku tarbimisest. Väideti, et kauba tarbimise kasvades väheneb järk-

järgult rahulolu, et tarbija saab kõnealuse kauba järjestikuste ühikute tarbimisest. Järelikult oleks 

tarbija nõus sama kauba suuremate koguste eest maksma madalamat hinda. Seega võime koostada 

tüüpilise nõudluskõvera, st hindade ja koguste vahelise ajakava, millel on negatiivne kaldenurk just 

seetõttu, et see peegeldab „kahaneva piirkasulikkuse” seadust. Seega pärineb väärtus täielikult 
piirkasulikkusest, mis on selle tarbimise pakutava naudingu "mõõt", nauding, mis väheneb, kui tarbitav 

 
4

Tööstuskapitalistid olid kuni 19. sajandi keskpaigani otseselt seotud tootmisprotsessiga, püüdes oma lakkamatult kasumit suurendada. 

Tööväärtuste teooria aitas mõista nii kaupmeeste kui ka mõisnike klasside kasumiallikat ja sissetulekuallikat. Selle tulemusena oli töö 

väärtusteooria umbes sajandi jooksul intellektuaalse õhkkonna produkt ja samal ajal sellele kaasa aidanud. 1873–1896 depressiooni ajal 
toimunud korporatsioonide kasv ning sellele järgnenud kapitali koondumine ja tsentraliseerimine muutis aga nii majanduse struktuuri kui 

ka kapitalisti rolli. Kapitalisti otsene osalus tootmisprotsessis ja muus sellega seotud tegevuses oli piiratud ning vastloodud suurettevõtete 
juhtimine anti üle väikesele omanike või professionaalide grupile. Selle tulemusena muudeti kapitalistlik klass suurel määral pelgalt kasumi 
saajaks omandiõiguse alusel sarnaselt mõisnike omaga. Loomulikult sai nendes uutes tingimustes selgeks, et kasumitulu ei leia 

tasakaaluhindade tööjõusisalduse seletuses muud õigustust kui tööjõu mingisugune ärakasutamine. 
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kogus suureneb. Järgmine samm on koondada need individuaalsed nõudluskõverad, et jõuda 

turunõudluse kõverani. 

Marginalistlikku väärtusteooriat oleks pidanud täiendama marginalistlik jaotusteooria, see tähendab 

seaduste kogum, mis reguleerib palkade, kasumite ja üüri määramist. Tõde on see, et kolm esimest 

marginalisti ei jõudnud nende uute seaduste osas kokkuleppele, vastupidiselt piirkasulikkuse 

teooriaga saavutatud üksmeelele. Just selles vähemtäielikus marginalistliku teooria segmendis tuleb 

Marshall appi, et pakkuda meile oma väärtusteooriat (lähedasem klassikalisele koolkonnale), nagu me 

allpool näeme. 

 

Kui uurisime kolme esimese marginalisti (Jevons, Menger ja Walras) esialgseid "revolutsioonilisi" 

kuulutusi, esitasime mõned ideed, millega nad ründasid Ricardo-Milli koolkonda. Nagu sissejuhatuses 

mainisime, on Marginalist ja klassikaline Marshalli jaoks sama väärtusteooria kaks osalist ja 

mittetäielikku versiooni. Marshalli eesmärk oli siis ühitada klassikaline koolkond uudse piirkasulikkuse 

teooriaga. Marshalli jaoks piirdub marginalistide peamine panus ainult allapoole langeva 

nõudluskõvera aluse uurimisega, mis põhineb piirkasulikkuse teoorial. Samas väidab ta, et 

piirkasulikkuse põhimõtet ei saa võtta kui väärtusseadust. 

Selle asemel kinnitab Marshall klassikalist joont järgides, et tootjad ei tee midagi muud, kui hindavad 

oma kasumit, mis arvutatakse nõudluse hinna vahena (kui palju nad seda teeksid). maksta) ja 

omahind, sealhulgas palk ja kasum viimases. 

Tootmiskulude ja lõppkasulikkuse põhimõte on kahtlemata nõudluse ja pakkumise üldise seaduse 

osad; igaühte neist saab võrrelda kääride teraga. (Marshall [1890] 1948a: 682). 

Seda joont järgides seisis Marshall silmitsi küsimusega, kuidas määrata "kulude kulud" või teisisõnu 

tegelikud tootmiskulud. Siin peitubki Marshalli väärtusteooria kõige sügavam sisu: kõigi kaupade 

hindade taga on peidus kaks algset tüüpi "ohvreid", mida inimesed peavad nende tootmiseks läbi 

tegema, tööohver ja ootamise ohver . Ideel, et töö on väärtuse allikas, nagu nägime, on klassikaline 

põlvnemine, kuigi siin ei ole rõhk tööl kui füüsilisest kurnatusest või energiakulust tuleneval "kulul", 

vaid "psühholoogilisel". ohverdamine, mis tähendab tööd. Täpsemalt öeldes ei teoreetiliselt enam 

palka kui töötajate taastootmiskulu – see on selgelt klassikaline idee –, vaid pigem kui „kasulikkust”, 
mida töötaja oma tööteenuseid pakkudes kannatab. Koos töölise ohverdusega tuleb kaasa ka 

kapitalisti ohverdus. "Ootamine" näitab, et kui kapitalist suunab oma rikkuse tootmisele, mitte 

tarbimisele, kogeb ta kannatusi ja seetõttu väärib ta kättemaksu (intressimäära). Seejärel vaadeldakse 

kasumit ettevõtja kasutegurina, kes tarbimisest hoidudes suudab säästa ressursse, et neid 

investeerida ja kasum on selle ohvri kompensatsioon. 

Seega on Marshalli järgi töötamise "pingutus" ja ootamise "ohverdus" need elemendid, mis 

lõppkokkuvõttes pakuvad objektidele väärtust ja hinda. Kui kulu on väljendatud mittekasulikkusena, 

siis saab seda tasakaalustada nõudluse kasulikkusega. Selle tulemusena anti esmakordselt adekvaatne 

tõlgendus tasakaaluhinnast nõudluse ja pakkumise jõudude kaudu, kuna mõlemat jõudu saab hinnata 

kasulikkuse kaudu (positiivne või negatiivne). Seda maastikku saab illustreerida Marshalli koostatud 

graafikuga, millest saab veel üks tema kaubamärke: pakkumise ja nõudluse "rist", mis tähistab iga 

koguse pakkumishinda (kasvab) ja müügihinda (vähenevat), nagu näiteks need, mis on kujutatud 

graafikul nr 1. 
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JOONIS 1. MARSHALLI PAKKUMISE JA NÕUDLUSE KÕVERATE GRAAFILINE ESITUS 

Marshalliani jaoks oli kõikide toodete ja kõigi tegurite hind (palk/kapital) selline, et vastavad turud 

kaldusid alati tasakaalupositsioonile. Nüüd on tasakaalus pakkumine võrdne nõudlusega, mis 

tähendab, et turule saab viia kogu toodete massi ja kõik pakutavad tegurid. See omakorda tähendab, 

et igaüks, kes soovib müüa oma tooteid või teenuseid valitseva tasakaaluhinnaga, saab seda tõhusalt 

teha. 

Neoklassikalise teooria eelduste hulgas on see, et eksisteerib automaatne ja magnetiline tendents, 

mis surub süsteemi tasakaalu ja ei puhka enne, kui see sellesse olekusse jõuab. Seda tendentsi 

tasakaalu saavutamiseks kõigil majandusturgudel tuntakse Say turgude seadusena. Jean Baptiste Say 

(1767–1832) väljendas ideed, mis põhines põhimõttel, et kõik indiviidid on nii tootjad kui ka tarbijad, 

kuna iga tootja kavatseb kulutada oma toote ülejäägi teiste toodete ostmiseks. Seega on iga tootja 

toodang sisuliselt nõudlus teiste tootjate toodete järele. Say seadus esineb üsna sageli väljendi " 

pakkumine loob oma nõudluse" all . Seega on tasakaal täistööhõive sünonüüm. Sel viisil saab 

täistööhõive klassikalise teooria tõeliseks eelduseks, nagu me allpool näeme. 

 

On loomulik, et Marshall oli tootmiskulude teooriale toetudes sunnitud jaotusseaduste uurimisel 

otsustavamalt edasi liikuma kui varased marginalistid, kuna tootmisteguri hinnad muutuvad tema 

väärtusteooria keskseks elemendiks. 

Marshalli lahendused põhinesid tema üldisel ideel, et kõik hinnad on pakkumise ja nõudluse 

vastastikuse tegevuse tulemus. Seetõttu loob Marshall probleemi lahendamiseks kaks erinevat turgu, 

tööturu ja kapitalituru, mis toimivad mis tahes muu kauba turu kuvandis ja sarnasuses. 

Tööturul on tööjõu pakkumise kõver ülespoole kaldu. See vastab mõttele, et töötajad pakuvad seda 

rohkem tööd, mida kõrgem on palk, sest nende jaoks on üks tund rohkem töötamine üha suurem 

ohver, mida kompenseerib vaid kõrgema palga maksmine. Pakkumise kõver kohtub seejärel 

punktidega, kus palk võrdub töötamise marginaalse "mitteotstarbekusega". Teisisõnu kujutab 

pakkumiskõver töötajate tehtud otsust nende töö eest saadava palga ja vaba aja vahel, millele nad 

saavad pühendada oma aega, kui nad seda tööle ei pühenda. Lisaks ei ole kogu majanduse tööjõu 

pakkumise kõver midagi muud kui kõigi töötajate pakkumiste lihtsa liitmise tulemus. 

Ettevõtjate tööjõunõudluse kõver on seevastu negatiivse kaldega, sest Marshall rakendab siin 

kahaneva tulu seadust kõigi tootmisagentide töölevõtmisel võrdselt. Selle taga on idee, et täituvuse 

kasvades on täiendavalt toodetud toodet vähem. Nõudlus on siis negatiivse kaldega ja näitab punkte, 
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kus palk on võrdne töö tootlikkusega. Tasakaalus tööjõu pakkumine on alati võrdne tööjõunõudlusega 

ja koos määravad kindlaks palga, mille puhul on võrdsed nii töö ebaotstarbekus kui ka töö tootlikkus. 

Pidades tööjõudu puhtaks kaubaks, mida tuleb turu tasakaalu seisukohalt analüüsida nagu mis tahes 

muud kaupa, sõnastati jaotusprobleem matemaatilise võrrandina ja see lakkas olema "sotsiaalsest 

juhuslikkusest". See lähenemisviisi muutus tõi kaasa kolm olulist uut hüpoteesi: 

a) Tööjõud on kaup ja selle rendisumma sõltub, nagu ka muudel juhtudel, selle pakkumisest 

ja nõudlusest turul. 

b) Tööturg on või tuleks saavutada täiusliku konkurentsi tingimustes. 

c) Tööturu toimimine nendel tingimustel toob automaatselt kaasa tööjõufaktori täishõive 

punktis, mis vastab palgale, mis tasakaalustab selle pakkumise ja nõudluse. 

Kuni süsteem on tasakaalus, on Marshalli jaoks täielik tööhõive. Veelgi enam, tema teooria eeldab, et 

eksisteerib automaatne ja magnetiline tendents, mis surub süsteemi ja ei puhka enne, kui see jõuab 

sellesse tasakaaluolekusse. Seega on tasakaal täistööhõive sünonüüm. 

 

Ülaltoodud üldtingimustega tagab täieliku tööhõive saavutamise täielikult detsentraliseeritud 

otsustusprotsess ja täieliku paindlikkuse institutsionaalne raamistik, mis võimaldab palkadel 

piiranguteta tõusta või langeda. Ja see olukord püsib muutumatuna seni, kuni ei muutu majanduse 

struktuursed tingimused, sealhulgas üldine tootlikkuse tase. Seda laadi järeldusel oli ja on isegi 

intuitiivsel tasandil ilmsed teoreetilised ja normatiivsed tagajärjed: 

a) Tasakaalustatud reaalpalga olemasolu, millest kõrgemal ei ole inimesel mikromajanduslikul 

tasandil võimalik tööd leida ja makromajanduslikul tasandil hõivatute arvu suurenemine. 

b) Katsed suurendada nõudlust tööjõu järele muude vahenditega, mis palka ei vähenda, on 

määratud läbikukkumisele. 

c) Töötu rahvastiku olemasolu saab olla tingitud ainult sellest, et töötajad keelduvad 

vabatahtlikult töötamast madalama palgaga. Töötus on alati vabatahtlik ja seetõttu ei ole 

ruumi püsivateks massilise tööpuuduse olukordadeks. 

Marshalli teooriat järgides on töötus oma olemuselt tööturule kuuluv nähtus, sest töötus on 

definitsiooni järgi tööjõu ülepakkumine ehk teisisõnu on töötus ajutine tasakaalutus. Marshalli teooria 

palkade ja töötuse kohta ennustab aga, et palgad langevad tasakaalu, lõpetades seega tööpuuduse. 

Sellest järeldub, et tööpuudust saab põlistada vaid siis, kui on mõni takistus, mis palkade alandamist 

takistab. Pole sugugi üllatav, et sellele selgitusele toetudes on õigeusk süüdistanud tööpuuduses 

töötajate ametiühinguid, kes keeldusid nägemast palkade vähendamist, ja tööseadusandlust, mis 

piiras ka palkade vähendamist. Lühidalt, ainult siis, kui palk on "jäik", st kui mõni majandusväline tegur 

takistab seda vabalt langetada, võib töötus olla pikaajaline. 
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Esimese maailmasõja puhkemine juhatas sisse selle, mida Hobsbawm õigustatult nimetas 

"katastroofide ajastuks". Maailm ei olnud veel sõja traumast toibunud, kui 29. oktoobril 1929 sai Wall 

Streeti börsikrahh, edaspidi "must neljapäev", viide maailma ajaloo pikima depressiooni algusele. 

kaasaegne kapitalism, mis on omaette ümber nimetatud "Suureks Depressiooniks". Kaheksa aasta 

jooksul 1930–1938 oli töötuse määr USAs keskmiselt 26%, Saksamaal 22% ja Ühendkuningriigis 15%. 

Rangelt võttes saabub tootmise ja tööhõive taastumine palju hiljem ja mitte liiga meeldivates 

tingimustes, mis on seotud võimude hiiglasliku ümberrelvastumise protsessiga. Seega oli 1939. aastal 

puhkenud ja üle 60 miljoni inimelu nõudnud Teine maailmasõda üks peamisi tööstuse 

taasaktiveerimise allikaid pärast 1930. aastate kriisi. 

Majandusteooria vallas saavutas Marginalistlik koolkond oma marshallilikus versioonis, neoklassikud, 

hegemoonia, nn teise põlvkonna majandusteadlaste leegioni abiga, kelle kohalolu oli tunda maailma 

suurvõimude keskustes. Ajavahemik, mil John Maynard Keynes (1883-1946) oma teoreetilist lavastust 

arendas, oli, nagu näha, suurte uudsustega majandusvaidluste vallas, mis jäid ajaloolistest 

sündmustest maha. Üks peamisi vaidlusi oli seotud suure ja pikaajalise tööpuuduse probleemiga Suure 

Depressiooni ajal. 

Nii väljendas sõdadevahelisel perioodil märkimisväärne hulk majandusteadlasi oma rahulolematust 

traditsioonilise teooriaga, kuna neoklassitsistlik teoreetiline süsteem ei suutnud arvestada 

inflatsiooni, deflatsiooni ja tööpuuduse põhjustega, see tähendab, et tal puudusid vastused 

majanduse dilemmadele. aega. Keynes oli osa sellest laiast liikumisest, kuid kõigi tehtud teoreetiliste 

jõupingutuste hulgas oli just tema 1936. aasta okupatsiooni-, intressi- ja rahateooria, töö, mis suutis 

kõige mõjukamal viisil murda õigeusu mõtteviisi. Lühidalt, Keynesi väited viitasid ajaloolistele 

eeldustele ja eeldustele, millele oli rajatud neoklassikute teoreetiline ehitis, mis 20. sajandi alguses 

toimunud põhjalike muutuste tõttu ei vastanud enam uuele majanduslikule tegelikkusele. 

 

Vajalik on teha ilmselt puhtterminoloogiline täpsustus, mis on tegelikult laetud sügava teoreetilise 

sisuga. Keynes kavatseb põgeneda vanade ja anakronistlike teooriate eest, kuid millistele 

majandusteadlastele on tema kriitika konkreetselt suunatud? Üldteoorias kasutab ta oma vastaste 

tähistamiseks erinevaid väljendeid: "ortodoksia", "traditsiooniline teooria" või ka eriti "klassikaline 

teooria" või "klassikaline majandusteadlane". Teame juba, et Keynes oli ennekõike vastu Marshallile, 

kes oli Keynesi professor ja mentor. Täpsemalt nimetab Keynes "klassikuteks" majandusteadlaste 

rühma, mis koosneb nii klassikutest kui ka marshallilastest-marginalistidest. 

Millised on peamised etteheited, mida Keynes Marshallile ja "klassikutele" esitab? 

Sünteetiliselt on tema argument järgmine: klassikaline süsteem on kaotanud oma prestiiži, langenud 
häbisse, nii et see tuleb asendada teisega. Keynes väitis, et kõige olulisemad vead on ruumide 

valdkonnas, peamiselt: 

a) väärtusteooria ja rahateooria lahusus, tugevaid kontseptuaalseid vastuolusid kandev 

eraldatus; 
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b) postulaat, mille kohaselt on majandus alati täistööhõive tingimustes; 

c) tingimusteta järgimine Say seadusest, mis läbi tööturu, kapitalituru ja kaubaturu tagab 

majandussüsteemi liikumise tasakaalu suunas kõigil turgudel ja seega ka olemasolevate 

ressursside täieliku ärakasutamise suunas. 

Nagu nägime, eeldab klassikaline teooria, et majandus on alati tasakaalus ja täielikult hõivatud, st et 

kõik pakutavad kaubad ja ressursid saaksid turule viia. Klassikalise teooria jaoks on töötus seega 

tasakaalutuse sünonüüm. Tööpuudust tuleks pidada lihtsalt "tööjõu ülepakkumiseks", 

tasakaalustamatuseks, mis ilmneb iga kord, kui reaalpalk ületab tasakaalule vastavat taset. 

Tööpuuduse põhjused on vääramatult seotud igal turul esinevate takistuste ja raskustega, mis 

põhjustavad palkade kohandamisel “jäikuse”; takistused väljaspool majanduslikku valitsemisaega, 
nagu ametiühingud, seadused ja riik. Töötus on (uus)klassikute jaoks ilmselgelt "vabatahtlik". 

Seevastu Keynesi üldteooria püüab näidata, et süsteemil on mitu võimalikku tasakaaluasendit ja mitte 

ükski, mis langeks kokku täistööhõivega. Teisisõnu, töötus võib olla ka ajaliselt stabiilne 

tasakaaluolukord. Keynes esitab kaks tugevat kriitikat Marshalli tööturuteooriale ja sellele vastavale 

palga ja tööhõive teooriale, millest üks on olemuselt empiiriline ja teine teoreetiline. Mõlemad olid 

suunatud eeldustele, mis on kaudsed tööjõu pakkumise kõvera koostamisel. Selleks tutvustas Keynes 

oma analüüsis nominaalpalga (rahas mõõdetud palk) ja reaalpalga (defineeritud kui nominaalpalk 

jagatud üldise hinnatasemega) erinevust. 

Kui oleks tõsi, et reaalpalga määrab alati tööjõu pakkumine, siis iga kord, kui hinnad tõusevad, tuleks 

empiiriliselt jälgida, et osa hõivatutest loobub oma töökohast, kuna uus reaalpalk langes. hindade 

tõusu tõttu ei tohiks praegu piisata nende töö marginaalse ebaotstarbekuse kompenseerimiseks. Kuid 

see ei ole vastus, mida praktikas tavaliselt kontrollitakse, sest üldjuhul ei lahku töötajad hindade 

tõustes massiliselt töölt (inflatsiooni taustal). 

Teoreetiliselt on tööturu kriitika suurem tähtsus, kuna selle eesmärk on häirida marginalistlikus 

kontseptuaalses raamistikus toimuvat tasakaalu (ja täistööhõive) kohanemismehhanismi. Tuginedes 

Marshalli hindade teooriale, tähendab tööjõu ülemäärase tööjõu pakkumise korral, mille korral 

töötajad nõustuksid täistööhõive saavutamiseks oma nominaalpalka alandama, näiteks 10% kõigi 

palkade vähendamine majanduses. kõigi kaupade piiromahind, mis on ligikaudu samas proportsioonis. 

See tähendab, et klassikalise (Marshalli) väärtusteooria (selgitasime eespool) kohaselt tuleks eeldada 

kõigi hindade proportsionaalset langust. Seega kaasneb nominaalpalga alanemisega ligikaudu samas 

protsentuaalne hindade alanemine, millest järeldub, et reaalpalk jääb fikseeritud ligikaudu samale 

tasemele, mis oli enne töötajate nominaalpalga alandamist. Kui reaalpalk on sama, jääb samaks ka 

pakkumise ülejääk ehk tööpuuduse maht. Keynesi sõnadega : 

"Kui nominaalpalk muutub, peaks klassikaline koolkond eeldama, et hinnad muutuksid peaaegu samas 

proportsioonis, jättes reaalpalga ja tööpuuduse taseme praktiliselt samaks kui varem" (Keynes [1936] 

2005: 31). 

Järeldus on labane: töötajad võivad alandada oma nominaalpalka, kuid ei saa isegi siis, kui nad seda 

tahaksid, põhjustada reaalpalga langust rahapalga kokkulepitud vähendamise kaudu. See argument 

mitte ainult ei kohusta tõrjuma marginalistide süüdistavat suhtumist töölistesse, vaid toob kaasa ka 

väga sügavad teoreetilised tagajärjed. Järgides Marshalli hindade teooriat, tuleb leppida sellega, et 

töötajate võimuses ei ole vähendada reaalpalka täistööhõivega tasakaalutasemele. Seejärel tuleb 

järeldada, et tööturul lihtsalt ei ole automaatset võimalust täistööhõive tasakaalu saavutamiseks. 
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Kontseptuaalsed tagajärjed, mis kaasnevad Keynesi kriitikaga Marshalli tööturu suhtes, osutuvad 

laastavateks, kuna tööturg on üks neoklassikalise jaotusteooria ja ka väärtusteooria alustalasid, kuna 

Marshall rajas oma hinnateooria. tootmiskulud. 

 

Nagu nägime, ründas Keynes ideed, et töötus oli ainult vabatahtlik, ja lähenes palkade probleemile 

teisest vaatenurgast, mis oli diametraalselt vastupidine. Ta leidis ühelt poolt, et arvesse tuleks võtta 

nominaalpalka, mitte reaalpalka, nagu neoklassikaline mudel tegi, sest tema sõnul tegutsevad 

töötajad rahalise illusiooni all . Ja teisest küljest ei saa kuidagi väita, et palkadel oleks neoklassikalise 

mudeli nõutud paindlikkus täistööhõive tasakaalusituatsioonide saavutamiseks. 

Pärast klassikalise tööturu levikut oli Keynes sunnitud pakkuma uusi teooriaid palkade ja tööhõive 

taseme kohta, kuna need kaks muutujat jäid pärast tema kriitikat seletamata. Ta alustab 

kogunõudluse analüüsist . Tema teoses "Üldine teooria " ei ole kogunõudlus "allutatud" pakkumise 

mahule (nagu klassikaline seisund Say seaduse järgi), vaid pigem reguleerivad selle käitumist muud 

tegurid. Kogunõudlus on täiesti erinev funktsioon, mis sõltub muudest teguritest, mida saab lühikese 

aja jooksul muuta, et määrata kindlaks tasakaaluline täituvus. Esiteks tuvastas Keynes kaks 

komponenti, milleks globaalne nõudlus jaguneb: tarbijanõudlus ja investeerimisnõudlus. Neid on vaja 

eristada, sest tarbimist ja investeerimist reguleerivad seadused on erinevad ja seetõttu tuleb neid 

eraldi uurida. 

Just nimelt, üks peamisi teoreetilisi häireid Keynesi teoorias oli nõudluse dünaamikat reguleerivate 

jõudude mõistmine. Tema nägemuse kohaselt on sissetulekute kasvust tingitud tarbimise kõikumised 

alati väiksemad kui proportsionaalsed sissetulekute muutustega, kuna on olemas "psühholoogiline 

seadus", mille kohaselt " sissetuleku suurenemisel kasvab tarbimine, kuid mitte nii palju kui sissetulek". 

Keynes nimetab seda psühholoogilist seadust, mis reguleerib tarbijate kulutamiskalduvust tarbida. 

Selle väitega rikutakse taas Say seadusega tagatud ülekandemehhanismi. Say seaduse kohaselt tõi 

igasugune tööhõive ja tootmise kasv kaasa sissetulekute tõusu ja see Nüüd võib Keynesi sõnul iga kord, 

kui tööhõive, tootmine ja seega ka sissetulek kasvab, olla kindel, et tarbijanõudlus kasvab vähem kui 

algne sissetulekute kasv. 

Keynesi põhjendus on lihtne: tarbimisnõudlusest ei piisa toodangu kasvu ammendamiseks, seega on 

tasakaalu saavutamiseks alati vajalik teatud maht investeerimisnõudlust , mis katab erinevuse. 

Investeerimisnõudlus ei sõltu aga muutustest tootmises; nii et selline tõus ei ole kindel. Seetõttu saab 

Keynesi süsteemist tuletada kaks fundamentaalset tagajärge: 

a) investeeringunõudluse suurus on see, mis “julgib mängu”, sest pärast selle taseme 
kindlaksmääramist on võimalik saada vastav tööhõive tasakaalutase; 

b) kui investeerimisnõudlus on väike ja ebapiisav, võib tasakaalustatud hõivatuse maht jääda 

alla täistööhõive tagamiseks vajaliku. Seega ei ole täistööhõive ainus tasakaaluseisund, 

mille poole majandussüsteem paratamatult kaldub, nagu klassikaline süsteem tavatses 

öelda. 

Täistööhõive olukord on erijuhtum, mis realiseerub alles siis, kui tarbimiskalduvus ja 

investeerimisstiimul on vastastikuses suhtes. Investeeringud peavad alati "täitma tühimiku" mis tahes 

tootmistaseme (ülemaailmne pakkumine) ja tarbijate nõudluse vahel, alati madalamal. Nagu näha, 

võib töötus olla siis tasakaalusituatsioon. Ülemaailmse pakkumise määravad kindlaks tootmise 
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tehnilised tingimused (iga tööhõive tasemega seotud kulud) ja lühiajaliselt tuleb seda pidada 

fikseerituks. 

Samuti võib järeldada, et sellest selgitusest on näha nihet tööpuuduse klassikalise tõlgendus, selle 

"vastutaja" väljaselgitamise ja sobivate abinõude osas, et majandus sellest olukorrast välja tuua. 

Tõepoolest, Marshalli jaoks oli töötuse põhjuseks peamiselt töötajate vastupanu (mida üldiselt kaitseb 

lubav riik), kes keeldusid vähendamast oma reaalpalka kuni täieliku tööhõivega tasakaalu 

saavutamiseni. Keynesi süsteemi projitseeritud pilt on väga erinev. Nüüd on tööpuuduse peamiseks 

põhjuseks nõrk nõudlus; täpsemalt nõrk investeerimisnõudlus. Õigeusu vaimust väga kaugel langeb 

vastutus töötuse eest investeeringute mahu määrajate ehk ärimeeste õlule. Riik omalt poolt, selle 

asemel, et turgude nõuetekohast toimimist takistada, muutub nüüd alternatiivseks nõudluse allikaks, 

mis täiendab või asendab nende ettevõtjate kahanevat impulssi, kes investeerivad vähem kui piisavalt, 

et tagada täisväärtuslik tegevus. tööhõive. Nüüd on aru saada, miks üldisest teooriast sai vastumürk 

klassikalise õigeusu vananenud meditsiinile, mis soovitab tööpuuduse tingimustes palku vähendada, 

riigi kulutusi vähendada ja tööseadusandlust paindlikumaks muuta. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Keynesi teesi poliitilised tagajärjed erinevad selgelt neoklassikalisest ja on 

hästi teada: 

a) Võib esineda tasakaaluolukordi, mis viitavad tööpuudusele. 

b) Töötus võib olla tahtmatu palgalanguse jäikuse tõttu 

c) Töötute hõive suurendamine on saavutatav investeerimisnõudluse indutseeritud stiimulite 

suurendamisega, mis tähendab, et turu välised sekkumised ei ole negatiivsed, kuid on täieliku 

tööhõive saavutamiseks hädavajalikud. 

 

Aja jooksul omandasid Keynesi teesid suure mõju tänu sellele, et nad näitasid kohe palju suuremat 

suutlikkust kui neoklassikalised omaaegsete majandusnähtustega tegelemisel. Ükski algse Keynesi 

mudeli järjestikustest uuendustest ei andnud aga teoreetiliselt ja poliitiliselt piisavalt võimsaid 

vastuseid 1970. ja 1980. aastatel esile kerkinud probleemidele. 

Keynesi poliitika oli sõjajärgse perioodi ekspansiivse kasvu aastatel pakkunud rahuldavaid lahendusi, 

kuid 20. sajandi viimaste aastakümnete uut tüüpi majanduslanguse tingimustes muutus see tõeliselt 

ebatõhusaks. Kõrge tööpuuduse kombinatsioon seadis kahtluse alla keinsiliku majanduspoliitika 

kasutamise. Majandussuhete rahvusvahelistumine põrkas kokku suletud majanduste nõudluse 

analüüsiga. Tootlikkuse kriis, mis sundis tehnoloogilist ümberkujundamist ja väga sügava 

jaotuskonflikti hoog, mis muutis võimatuks läheneda tööhõive reguleerimisele kui veel ühele 

sissetulekupoliitika mõõtmele, olid takistused, mida algne keinsianism ei suutnud lahendada. Nagu 

juhtus neoklassikalise mudeliga, mõjutas reaalsus ka Keynesi mõttekoolkonda. 
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1970. aastatel ilmnesid kõrge inflatsioonimäär ja tööpuudus samaaegselt. See tõi paratamatult kaasa 

töötuse fenomeni mõistmise aluste ja koos sellega tööturu toimimise teoreetilise seletuse muutumise. 

Makromajanduslikul tasandil kandus see seletus "loomuliku tööpuuduse määra" kontseptsioonile, 

mille algselt töötas välja monetaristliku koolkonna rajaja Milton Friedman (1968), kelle põhiideed 

väitsid, et keinsiliku mudeli põhisuhted on tagasi lükatud. 

Uues majanduskonjunktuuris sai uueks domineerivaks paradigmaks stagflatsioon (püsiv kõrge 

inflatsioon koos kõrge tööpuuduse ja stagneerunud nõudlusega). Friedman pöördus tagasi 

neoklassikalise mudeli radikaalsemate tagajärgede juurde, mis puudutavad ekspansiivse nõudluse 

poliitika piiratud elujõulisust (riigi stiimulid investeerimisnõudlusele), et vähendada tööpuudust 

lühikese aja jooksul alla selle tasakaalutaseme. Olemasolev töötuse määr jääb loomulikuks 

tööpuuduse määraks ja majandus satub alati täistööhõive üldisesse tasakaaluseisundisse. Jällegi 

arusaamine, et see efektiivne töötuse määr, mis ei pea tingimata olema null, vastab vabatahtlikule 

tööpuudusele. 

Tegelikkuses on tööpuuduse loomuliku määra mõiste vaid uuendatud versioon neoklassikalisest 

ideest, et majanduses on teatud reaalpalga ja tööhõive tasakaalutasemed, mida ei saa hindade 

muutmisega muuta. Sellest tulenev normatiivne väide on ilmne: tööhõive taseme tõusu 

saavutamiseks on võimalik tegutseda ainult töötajate palkade vähendamise teel. 

 

Neoklassikalise teooria järkjärgulise tagasitulekuga toimub intensiivne ja paralleelne selle tööturu 

käsitluste revideerimine, mille piirangud muutuvad reaalsusega silmitsi seistes üha ilmsemaks. 

Homogeensuse puudumine nii tööjõu pakkumises ehk töötajate kvalifikatsioonis kui ka 

tööjõunõudluses viis selleni, mida võib pidada neoklassikalise koolkonna peamiseks panuseks 

tööökonoomikasse: inimkapitali teooria. . 

See teooria viitab sellele, et töötajate heterogeensus on tingitud erinevast investeeringust, mida nad 

oma koolitusse ja kvalifikatsiooni tõstmisse teevad. Heterogeensus on seega investeerimisprotsessi 

tulemus: investeering inimkapitali. Analüüs on püstitatud algusest peale individuaalsete otsuste 

valdkonnas, lähtudes hüpoteesist, et katsealustel on võime valida nii töömahtu, mida nad on valmis 

pakkuma, kui ka selle töö kvaliteeti, mis sõltub nende eelnevast. otsus investeerida teatud tüüpi 

koolitusse. 

See redaktsioon jätab kõrvale traditsioonilise neoklassikalise käsitluse tööst kui kaubast ilma muude 

spetsiifiliste varjunditeta peale selle, mida inimesed teostavad, nagu väidab Alfred Marshall. 

Silmatorkav erinevus ja uus neoklassikaline “ime” seisneb selles, et oma teekonnal tagasi päritolu 
juurde suutis see teooria tööjõu isegi kaubana kaduda, muutes selle kapitaliks. 

Igal juhul hakatakse töötuse all silmas pidama midagi, mis tekkis ja lahenes üksikotsuste vallas, see on 

iga subjekti spetsiifiline probleem, mitte sotsiaalne probleem. Tööpuuduse diagnoosimine hõlmab 

peamiselt ebapiisavaid või sobimatuid investeeringuid koolitusse ja seetõttu on antud analüüsi 

regulatsiooniettepanekutes silmas peetud pigem hariduspoliitika kui tööturu valdkonda. 
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Kõiki neoklassikalisi variante läbivat loogikat järgides pole institutsioonid ja regulatsioonid midagi 

muud kui jäikus, mis hoiab turge eemal täiuslikust konkurentsist ja põhjustab olukordi, kus reaalpalk 

on võrreldes toote- ja tööturu muude tingimustega liialt kõrge. 

Nendele ideedele vastandudes on institutsionalistlik voolu eesmärk justnimelt rõhutada sotsiaalsete 

ja institutsionaalsete mõjude tähtsust agentide käitumisele ja seega ka palkade, tööhõive ja töötuse 

arengule. Erinevalt neoklassikalises mudelis toimuvast käsitleb see praegu institutsioone 

endogeensete muutujatena. Palju kirjeldavamalt kui analüütilisest vaatenurgast leiavad 

institutsionalistlikud autorid, et tööstusliku korralduse vormid, olemasolevad tingimused kaubaturul, 

olemasolev tehnoloogia, ärikontrolli strateegiad või tööturu regulatsioonid mängivad määravat rolli 

tööstuse struktuuris. see turg. Turg, mis seevastu pole olemuselt ainulaadne ega 

konkurentsivõimeline, vaid pigem killustatud ja ebatäiusliku struktuuriga. 

Tööturg koosneks seega erinevatest mittekonkureerivatest segmentidest ning nende töötasude ja 

töötingimuste erinevused tulenevad nende kahesugusest olemusest, mitte ainult töötajate erinevast 

haridus- ja koolitustasemest. Selle "kahekordse" nägemuse järgi võiks tööturu toimimist seletada 

lähtudes mõttest, et see jaguneb kaheks suureks segmendiks: esmane turg (mis hõlmaks turul olevaid 

häid töökohti, st neid palgad, stabiilsus, tööturul edenemise võimalused jm) ja järelturg 

(madalapalgalised töökohad, ebastabiilsus, vähesed edasijõudmisvõimalused jne) oleksid piiratud. 

See teooria põhineb ideel, et mitmed sotsiaalsed tegurid ja eriti nõudlustegurid on aja jooksul 

põhjustanud tööturu dualiseerumise. Samal ajal juhib hariduse ja töö suhet see duaalsus, kus 

institutsionaalsed struktuurid, mis on ajas enam-vähem stabiilsed (näiteks tõkked ülikooli pääsemisel 

või üliõpilase sotsiaal-kultuuriline profiil, perekondlik mõju rassi valiku ajal) tingib ka tööjõupakkumise 

poole. Lühidalt, see teooria eeldab, et ühiskond on institutsionaalselt struktureeritud, see tähendab, 

et see on tingitud harjumustest ja reeglitest, mis reguleerivad rikkuse tootmist ja jaotamist. 

Koos institutsionalistlike teooriatega moodustas (uue) neoklassika teise alternatiivi teine teooriate 

kogum, mis tulenes ebavõrdse truudusega algsest marksismist. Marksismi ja neoklassikaliste teooriate 

vastandumise põhipunkt on tööjõu kui turul ostetava ja müüdava kauba (neoklassika) mõistete 

eristamine; ja tööjõu kui tootmisteguri kontseptsioon, mis on kaasatud tootmisprotsessi (marksistlik). 

Nüüd, lähtudes algsest marksistlikust lähenemisest, mille keskmes on eelmainitud eristus, on 

neomarksism koostanud erinevaid käsitlusi töö ja seda valitseva dünaamika kohta. Kõik nad on aga 

ühel meelel, et majanduses hõive või töötuse mahu määravate tegurite ning selle sees tulujaotust 

reguleerivate juhiste ja reeglite tuvastamiseks tuleb analüüsida kontekstuaalseid tegureid, mitte ainult 

neid, mis on antud majanduses. turud: konkreetsed töötingimused, palgatööle omane hierarhia, 

tööjõu efektiivseks tööjõuks muutmiseks välja töötatud kontrollimehhanismid ja üldiselt kapitalistliku 

majanduse üldised tingimused antud hetkel. Lühidalt, töösuhted ei ole ainult turusuhe, vaid ka 

sotsiaalne suhe. 

Feministlik majandusteadus on üks praegustest pluralismi liikumistest majandusteaduses, mida on 

tunnustanud selle elukutse peavool. Selles tuuakse esile naisi puudutavad probleemid, mida pole 

traditsiooniliselt tunnustatud valdkonnas, kus domineerivad mehed. Veelgi enam, selle eesmärk on 

eraldada naistele selles distsipliinis ruumi õigluse ja mitmekesisuse huvides ning seetõttu, et see 
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tähendab, et naiste probleeme võetakse tõenäolisemalt arvesse. See teooria väidab õigustatult, et 

majandusteoorias on ajalooline meestekeskne eelarvamus.  

Feministlikud majandusteadlased väidavad, et naised teevad palju tööd, mis jääb tasustamata ja 

tähelepanuta, kuid mis hoiab majandust, ühiskonda ja üksikuid perekondi pinnal. Tasustamata 

majapidamistööd tööturul ei peeta, pluss soolised ootused, mis sunnivad naisi teatud tööülesannetele 

ja ametitele, on ajalooliselt pannud naised ametikohtadele, mida pole nii sotsiaalselt kui ka rahaliselt 

tasustatud meeste tööga võrreldes. Lisaks ei lõpe tasuta tööjõud kodus. Emotsionaalne töö, mida 

naised tööl naistena teevad, peaksid tegema vähem tähtsaid, tühiseid ülesandeid, mis ei edenda 

nende karjääri, kuid on vajalikud töökohal püsimiseks. Need ulatuvad sõna otseses mõttes kontoris 

majapidamistööde tegemisest – ruumi korrashoidmisest, toidu toomisest – minutite võtmise, teiste 

toetamise, graafikute koostamise ja muu taoliseni. 

Naised on ajalooliselt teinud suurel hulgal tööd, mis on muutunud nähtamatuks sotsiaalsete ja 

finantskonventsioonide tõttu ning majandusteooriad ja koolkonnad pole seda tunnistanud. Paremad 

andmed ja nende mõistete kaasamine majandusteadlaste ja ühiskonna „tööjõu” ideedesse oleks suur 
samm edasi. 5 

Ei klassikalised, neoklassikalised, marksistlikud ega keinsilikud majanduskoolkonnad ei ole 

tunnistanud majandusliku ulatuse probleemi. Kõik need on alati väärtustanud majanduskasvu, kuna 

nende väljatöötamise ajal ei olnud keskkonnaprobleemid tõsist muret tekitanud. Ökoloogilise 

ökonoomika kõige olulisem panus on argument, et inimmajandus on maakera loodusliku elu toetava 

süsteemi alamsüsteem. Selle argumendiga kaasneb uus majandusliku tervise mõõdik, majanduse 

toodetava ja levitatava eluväärtus, mitte rahaline väärtus. 

Viimastel aastakümnetel oleme aru saanud, et kliimamuutused ja õhusaaste on peamised 

keskkonnaprobleemid, mis mõjutavad meid kõiki. Peamine pingepunkt seisneb selles, et kuigi sellised 

eeskirjad nagu rohelise energia poliitika võivad tuua kaasa märkimisväärseid keskkonnaalaseid 

parandusi ja kasu tervisele, toovad need ettevõtetele kaasa ka täiendavaid tootmiskulusid, eriti 

kaubandusega seotud ning intensiivse töö- ja energiatarbega sektorites. 

Ökoloogilised majanduskoolid väidavad aga, et sellistest keskkonnaeeskirjadest saadav kasu kaalub 

tõenäoliselt üles kõik kulud. Rohelise kasvu poliitika eesmärk on samal ajal parandada keskkonna 

kvaliteeti ja majanduskasvu. Edukas üleminek keskkonnasäästlikule majanduskasvule võib luua 

töötajatele uusi võimalusi, kuna töökohti on võimalik luua paljudes madala heitmemahuga 

majandussektorites, samas kui töökohad hävivad heitmemahukates sektorites. 

Tõenäoliselt mõjutab enamikus riikides töökohtade vähendamine keskse stsenaariumi kohaselt kõige 

rohkem "sinikraed ja farmitöölisi". See töökategooria on suures osas hõivatud energiasektorites ja 

energiamahukates tööstusharudes, mis on enim mõjutatud sektorites. Kategooriatesse „Teenused ja 
müük” ning „Juhid ja ametnikud” kuuluvad töötajad saavad üldiselt palgatulu osas kõige rohkem kasu, 
kuna need ametikategooriad on rohkem esindatud sektorites, mida poliitika kõige vähem mõjutab (nt 

teenused). 

 
5 Meie projekt sisaldab tervet peatükki feministlikust majandusest, seega soovitame teil 
seda teooriate kohta lisateabe saamiseks vaadata. 
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Rohelise kasvu poliitika edu sõltub ettevõtete ja töötajate suutlikkusest kohaneda poliitikast tingitud 

muutustega majandusstruktuurides. Täiendavad teadmised töökategooriate kohta, mis on rohelise 

majanduskasvu poliitika rakendamisel kõige haavatavamad, on olulised haridus- ja koolituspoliitika 

ning ümberjagamiskavade kohandamiseks, mis vastavad rohelise majanduskasvu eesmärkidele. 

 

Et hinnata globaalselt majandusteoorias ja eriti töö- ja tööhõiveteooriates toimunud 

lähenemismuutusi, on oluline silmas pidada konfliktset sotsiaalset keskkonda, milles need on 

toimunud. Tegelikult on ajalugu näidanud, et paradigmamuutused toimuvad alati koos oluliste 

majanduslike transformatsioonidega, mis tulenevad erinevate sotsiaalsete rühmade erinevatest 

huvidest ja millest majandusanalüüs ei saa kunagi olla ega ole kunagi võõrandunud. 

Viimastel aastatel on toimunud väga olulised muutused töö olemuses ja korralduses ning seda 

mõjutavates üldistes majandustingimustes: tehnoloogiline baas on muutunud peaaegu radikaalselt, 

finantssüsteemide olemus ja nende seos reaalmajandusega on muutunud. muutunud, on kehtestatud 

uus õiguste omastamise süsteem ning erinevad ressursside kasutamise ja liikuvuse režiimid. 
Regulatiivsüsteem ja muud institutsioonid, konventsioonid ja sotsiaalsed väärtused , mis 

struktureerivad ühiskonda ja majandussuhteid üldiselt, on muutunud. Töö osas on muutunud 

koolituse tingimused töö nõudlus ja pakkumine, vanusepüramiidid, aktiivse ja mitteaktiivse 

elanikkonna koosseis, tööajad, koolituse tasemed ja tingimused, mis kõik on samuti muutunud. 

Kõik need muutused on tingitud erinevatest teguritest, mille spetsiifiline kombinatsioon on igal 

territooriumil erinev, olenevalt tekkinud sotsiaalsest konfliktist ning varasemate reguleerimis- ja 

sekkumismudelite edukuse või ebaõnnestumise määrast. Kuid praegu domineerivaid käsitlusi ei 

iseloomusta mitte just nende erinevuste äratundmine, vaid pigem vaade üldistusele, millega 

eeldatakse nende peamisi poliitilis-majanduslikke postulaate. 

Põhiline "konsensus", mis tänapäeval domineerib majandusmõttes ehk teisisõnu praegune õigeusk, 

on "Washingtoni konsensuse" ideede all – mudel, mis kirjutas ääremaadele ette rea ettepanekuid, mis 

ütlevad, milline on suurim majanduslik ja poliitiline arusaam. võimud näevad, et need peavad olema 

majanduslikult vastuvõetavad. Need ettepanekud sisalduvad postulaatides, mis on neoliberaalse 

doktriini olulised viited: 

1)  Vajadus vähendada valitsuse moonutavat sekkumist nii palju kui võimalik 

2) Hindade stabiilsus peaks olema makropoliitika keskne eesmärk 

3) Valitsuse põhiülesanne peab nüüd olema turgude võimalikult vaba toimimine ilma 

regulatiivsete piiranguteta. 

Euroopa ainulaadsel juhul on see konsensus teostunud ka teises töö ja tööhõive seisukohast olulises 

aspektis. Kuna rahaliit on üles ehitatud suurte piirangutega tööjõu liikuvusele väga erinevatel 

põhjustel, tuleb tasakaal saavutada hindade ja palkade paindlikkuse kaudu, mis on viinud 

paindlikkusstrateegiate tugevdamiseni, eriti tööturul, et edendada. konkurentsivõimelised 

maksustrateegiad ja heaoluriigi järkjärguline lammutamine. 
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Nagu oleme näidanud, on kaasaegsed lähenemisviisid arenenud erinevates joontes ja suurusjärgus. 

Sellegipoolest on sellel, mida võib mõista kui tänapäeva õigeusku, tunnused, mis on leidnud 

ülemaailmset konsensust vahendite osas, mis peaksid tööd reguleerima. Peamised ideed on 

järgmised: 

1) tööhõive või tööpuudusprobleemid on rohkem seotud ebaadekvaatse individuaalse 

strateegia olemasoluga kui koondprobleemidega (sotsiaal-kollektiiviga), 

2) Ideoloogilise struktuuri juurutamine, mis muudab tööjõu kui tootmisteguri kaduma ja muudab 

selle teatud tüüpi kapitaliks ja töötajad kapitalistideks. Nii saab tööjõust kapitali puhtaimas 

neoklassikalises mõttes ja klassikonflikt kaob, 

3) et tööhõive tase on konstant, mitte muutuja, mida on vaja püüda mõjutada 

makromajandusliku regulatsiooni vahenditega. Vastupidi, tööhõive (ja seega ka töötuse) 

taseme annab loomulik määr. Töötuse probleemi nähakse taas vabatahtlikuna. 

Uue õigeusu viimane omadus on see, et see on saavutanud erakordse poliitilise mõju, ilma et selle 

pooldajad oleksid leidnud minimaalset empiirilist tõendit selle kohta, et neid tuleks pidada 

teaduslikeks. Ei ole suudetud tõestada, et tööreformide suurem paindlikkus on tõhus vahend tööhõive 

taseme mõjutamiseks. Samuti ei saa tõestada, et ametiühingute mõju suurenemine on tööpuuduse 

põhjuseks, nagu akadeemiline õigeusk korduvalt rõhutab, või seda, mida väidavad sellised 

institutsioonid nagu Rahvusvaheline Valuutafond. 

Arvestades kõike eelnevat, on tungiv küsimus: kuivõrd on majandusel mõttekas tööpuuduse 

probleemiga tegelemisel eirata töötajate või üldse ühiskonna tõhusa heaolu probleemi? Kui 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon juhib tähelepanu, et 2019. aastal teenib 2019. aastal kõige 

madalama sissetulekuga 20 protsenti – ligikaudu 650 miljonit töötajat – alla 1 protsendi ülemaailmsest 

töötulust 6ning et praegu oleme jõudmas viimase 30 aasta kõrgeima töötuse määrani, peaks küsimus: 

kas on mõistlik väita, et selline olukord tekib lihtsalt seetõttu, et sellised töötajad on otsustanud 

endasse mitte piisavalt investeerida või et nad on vabatahtlikult töötud, kuna nõuavad, et nad ei 

nõustu madalamate palkadega? 

Ühesõnaga, lõppsaldo teadmiste osas, mida erinevad majanduskoolid on töö- ja tööhõiveõppesse 

lisanud, on üsna masendav. Nagu nägime, takistavad praegused domineerivad analüüsid meid 

mõtisklemast töötuse probleemi globaalsema ja sotsiaalsema olemuse üle. Need piirangud on just 

need, mis omakorda viitavad suurtele väljakutsetele, millega majandusanalüüs seisab silmitsi 

tööjõuprobleemide mõistmisel ja selgitamisel. Väljakutsed, mida kindlasti süvendab praegune 2020. 

aastal alanud ülemaailmne tervisekriis, mis näitab juba peamisi muutusi tööjõustruktuurides ja -

korralduses. 

  

 
6 Juurdepääs: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm Ja 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM .TOTL.ZS 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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Ülevaade 

Tegevus on mõeldud õpilastele erinevate majandusmõtete koolkondade põhiomaduste 

arvessevõtmiseks. 

Eesmärgid 

• stimuleerida selgitatud teoreetiliste mõistete üle mõtlemist 

• uurida peamisi erinevusi erinevate majandussüsteemide vahel 

• esitada mõningaid põhifakte klassikalise, marginalistliku, neoklassitsistliku, marksistliku ja keynesi 
mudeli kohta 

Materjalid ja aeg 

Bingo on kujundatud allpool näidatud tabelina, mille saab eelnevalt välja printida või juhendaja ja 

õpilased käsitsi joonistada. Aega saab reguleerida 30 minutist kuni tunnini. 

Grupi suurus 

10 miinimum 

Juhised treeneritele 

1. Jagage klass väikesteks rühmadeks. 

2. Õpetaja joonistab/jagab järgmise tühja tabeli, selgitades, et võistkond, kes täidab esimesena 

vertikaalses veerus 3 X, peaks hüüdma BINGO! 
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 Klassik

a (ilma 

Marxit

a) 

Marginalis

t 

Neoklassika

line 

marksis

tlik 

Keynesi 

Esimene kool, mis asetas 

majanduse teaduseks 

     

Selle kooli jaoks ei tohiks riik 

sekkuda 

     

Heaoluriigi asutaja      

Kapitali kontsentratsiooni 

tugevaim kriitik 

     

Leiutas nähtamatu käe 

kontseptsiooni 

     

Defineeris abstraktse tööjõu ja 

ülejäägi mõiste 

     

Põhineb väärtusteooriatel      

Leiutas tööturu mudeli      

Leiutas kasulikkuse teooria      

Selle teooria kohaselt ei taga 

turuseadused täielikku 

tööhõivet 
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Tabel tulemustega (juhendaja jaoks) 

Teooriad/koolid Klassika 

(ilma 

Marxita

) 

Marginalis

t 

Neoklassik

a 

marksis

tlik 

Keynesi 

Esimene kool, mis asetas 

majanduse teaduseks 

X     

Selle kooli jaoks ei tohiks riik 

sekkuda 

X X X   

Heaoluriigi asutaja     X 

Kapitali kontsentratsiooni 

tugevaim kriitik 

   X  

Leiutas nähtamatu käe 

kontseptsiooni 

X     

Defineeris abstraktse tööjõu ja 

ülejäägi mõiste 

   X  

Põhineb väärtusteooriatel X X  X  

Leiutas tööturu mudeli   X   

Leiutas kasulikkuse teooria  X    

Selle teooria kohaselt ei taga 

turuseadused täielikku 

tööhõivet 

    X 

 

3. Pärast seda, kui esimene võistkond hüüab Bingo! Juhendaja peab kontrollima vastuste õigsust ja 

soodustama küsimuste korral õpilastega dialoogi. 

4. Kui esimene võistkond vastas kõikidele punktidele õigesti, siis harjutus lõppeks sellega. Vastasel 

juhul jätkab juhendaja lauale jäänud teemade ettelugemist. 
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Ülevaade 

Tegevus on mõeldud selleks, et õpilased mõistaksid selles peatükis selgitatud väärtusteooriate 

erinevusi. Kuna mõisted võivad segadust tekitada, on soovitatav enne viktoriini teha lühike kokkuvõte 

konkreetsest teemast. 

Eesmärgid 

• kinnistada väärtusteooriate ja selle seoste tööga ümber seletatud mõisteid 

Materjalid ja aeg 

Materjale pole vaja. Soovitame teil kasutada veebiplatvormi nagu myquiz.org (kuni 25 õpilasele 

tasuta). Aega saab reguleerida 30 minutist kuni tunnini. 

Grupi suurus 

Individuaalselt 

Juhised treeneritele 

1. Koolitajad peaksid andma õpilastele viktoriini lingi, mis tuleks eelnevalt ette valmistada. 

2. Juhendaja loeb ette iga vooru küsimused (vt altpoolt Viktoriiniküsimused) ja saab tegevuse peatada, 

kui õpilastel on küsimusi. 

3. Pärast viktoriini lõpetamist näeb juhendaja, kes on võitja ja annab õpilasele auhinna (see võib olla 

sümboolne!) . Kokku peaks see tegevuse osa kestma 20–30 minutit. 

Küsimused 

1. Esimene autor , kes seostas kaupade väärtust tööjõuga, on : 

a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

2. Riccardo jaoks on peamine hindade regulaator : 

a. Tööaeg kauba tootmiseks 

b. Vahetusväärtus 

c. Töötajate palgad 

3. Ricardo peamine täiendus Smithi väärtusteooriale on : 

a. Parem "tööaja" määramine 

b. Palgad on nagu mis tahes muu kauba hind ja võivad muutuda püsivalt 

c. "Ürgühiskonna" värskendus 

4. Vaatamata erimeelsustele nõustusid Smith ja Ricardo, et: 

a. Kaubad on vahetus, kui nõudlus ja pakkumise hind langevad kokku 

b. Et palkade ja hüvitiste lisamine vastaks hindadele 

c. Et ainult ja ainult tööjõul on võime väärtust "luua". 

5. Olulised erinevused klassikute ja Marxi vahel väärtusteooriates on järgmised: 

a. Erinevus abstraktse töö ja konkreetse töö vahel 

b. See väärtus ja vahetusväärtus ei ole samad 
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c. Mõlemad ülaltoodud 

6. Marxi järgi " kauba väärtuse suurus muutub otseselt töö kogusega ja pöördvõrdeliselt sellesse 

investeeritud tööjõu tootlikkusega". 

a. Tõsi 

b. Vale 

7. Marxi sotsiaalselt " vajalik tööaeg on hindade ja kasumi regulaator" on analoogne Smithi 

omaga. 

a. Hinnateooria 

b. Nähtamatu käe teooria 

c. Mõlemad ülaltoodud 

8. Marx määratles lisaväärtuse kui… 

a. Vahe kogu tööaja ja töötajate töövõime taastootmiseks vajaliku aja vahel 

b. Tasustamata tööjõu ja tööjõu ülejäägi erinevus 

c. Mitte kumbki ülalmainitutest 

9. Kool, mis tuli asendama tööväärtuste teooriat kasulikkuse teooriaga oli : 

a. Neoklassika 

b. Keynesi 

c. Marginalist 

10. Peamine põhjus, miks tööväärtuste teooriast loobuti, oli: 

a. Marksismist eristamiseks 

b. See äratas organisatsioonis rahulolematust, kuna viis sotsiaalse ümberjagamise 

küsimustes "ohtlike järeldusteni". 

c. Mõlemad ülaltoodud 

11. Marginalistliku koolkonna jaoks määrab kauba väärtuse selle kasulikkus, mis viitab rahulolule, 

mis tuleneb kauba tarbimisest . Õige või vale? 

a. Tõsi 

b. Vale 

12. Marshalli peamine panus väärtusteooriasse on: 

a. Piirkasulikkuse idee 

b. Idee s tööohver ja ootamise ohver 

c. Väärtusseaduse tagasilükkamine 

 

Alternatiivne märkus: kui juhendaja peab harjutust publiku jaoks liiga keeruliseks, soovitatakse 

veebipõhise MyQuizi tööriista asemel seda võrguühenduseta harjutusena hõlbustada (kuna see on 

põhimõtteliselt ühe valiku harjutus). Sel juhul ei avalda õpilastele võrgutööriista ajastus survet ja neil 

võib olla selles peatükis esitatud teave, et sealt vastuseid otsida. 
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Ülevaade ja eesmärgid 

Tegevus on mõeldud selleks, et õpilased mõistaksid neoklassikalise koolkonna ja Keynesi koolkonna 

teooriate erinevusi. 

Materjalid ja aeg 

Juhendajal soovitatakse väited tahvlile või PPT-esitluses välja kirjutada, et õpilased oleksid kogu 

harjutuse ajal nähtavad. 

Grupi suurus 

Seda saab läbi viia kas rühmades või individuaalselt. Tegevus võiks kesta 20/30 minutit ja ideaalis 

järgneb sellele arutelu. 

Juhised treeneritele 

1. Vastavalt inimeste arvule peaks juhendaja otsustama, kuidas rühma jagada. 

2. Juhendaja esitab õpilastele tõeseks või valeks määratletavad väited ja annab neile 15 minutit aega 

rühmades mõtlemiseks/arutlemiseks. 

3. Lõpuks jagas iga rühm oma tulemusi, põhjendades ainult valeväiteid. 

4. Juhendaja võib otsustada, kas avaldada iga väite tulemuse harjutuse ajal või lõpus. Jällegi, igal juhul 

on arutelu julgustatud. 

5. Juhendaja saab valida järgnevast loendist analüüsitavate T/F-ide arvu vastavalt rühmal oldud ajale 

ja sellele, kui raske see neil oli. 

avaldused 

1. Eoklassikalises teoorias on automaatne ja magnetiline tendents, mis surub süsteemi tasakaalu ja 

ei puhka enne, kui see jõuab sellesse olekusse ( T ) . 

 

2. Pakkumise kõver kujutab töötajate tehtud otsust nende töö eest saadud töötasu ja vaba aja 

pakutava kasulikkuse ja selle languse e (F: esimene osa on tõene, kuid kõveral on ülespoole kalle) 

vahel e ) 

 

3. Neoklassikalises teooria kohaselt viib tööturg automaatselt täistööhõiveni palgaga, mis 

tasakaalustab pakkumise ja nõudluse ( T ). 

 

4. Neoklassitsistlikus teoorias on töötus vabatahtlik ja seda saab lahendada tööjõunõudluse 

suurendamisega (F: esimene osa on tõsi, kuid seda ei saa lahendada nõudluse suurendamisega, 

selle teooria puhul on tööpuuduse lahendamiseks ainus viis palkade alandamine). 

 

5. Neoklassikalise teooria kohaselt on majandus alati täistööhõive tingimustes ja palgajäikus on 

töötuse põhjus ( T ) 
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6. Keynesi teoorias võib tööpuudus olla ka tasakaalusituatsioon, mis võib olla ajas stabiilne, kuid 

töötajad saavad oma palka alandada, et jõuda tagasi tasakaalu (F: esimene osa on õige, teine osa 

vale: töötajad ei saa tööpuudust vähendada , sest nad ei saa seda teha vähendada reaalpalka) 

 

7. Ei nõustu Say seaduse kohaselt ei suurenda Keynesi teoorias igasugune tootmise ja sissetulekute 

suurenemine alati nõudlust, kuna viimane teeb vahet tarbimisnõudluse ja investeerimisnõudluse 

vahel. ( T ) 

 

8. Keynesi teooria kohaselt, kui investeerimisnõudlus on suur, võib tasakaalustatud hõivatuse maht 

olla väiksem kui täistööhõive tagamiseks vajalik (F: just vastupidi, kui investeerimisnõudlus on 

väike ja ebapiisav, võib see põhjustada tööpuuduse) 

 

 

9. Keynesi teooria kohaselt peavad investeeringud alati "täitma tühimiku" mis tahes tootmistaseme 

(ülemaailmne pakkumine) ja tarbijanõudluse vahel, alati madalamal ( T ) 

 

10. Keynesi teoorias on töötuse põhjuseks nõrk nõudlus, täpsemalt nõrk tarbimisnõudlus (F: see on 

nõrk investeerimisnõudlus) 

 

 

11. Keynesi teooria kohaselt ei ole eksogeensed turu sekkumised (riigi poolt) negatiivsed, kuid on 

hädavajalikud täieliku tööhõive saavutamiseks ( T ) 
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Ülevaade ja eesmärgid 

Tegevuse eesmärk on siduda kõige asjakohasemad autorid ja teadlased iga selles peatükis kirjeldatud 

majandusmõtete koolkonnaga. Samuti lisab see erinevuse ortodokssete ja heterodokssete 

majandussuundade vahel, et õpilased saaksid aru iga argumendiliini seisukohtadest. 

Materjalid ja aeg 

Juhendaja võib harjutuse läbiviimiseks kasutada veebiplatvormi nagu Miro.com või teha seda 

võrguühenduseta, printides ja lõigates allpool jagatud vormid. 

Grupi suurus 

Seda saab läbi viia kas rühmades või individuaalselt. Tegevus kestab 20/30 min. 

Juhised treeneritele 

1. Vastavalt inimeste arvule peaks juhendaja otsustama, kuidas rühma jagada või kas tegevust 

individuaalselt läbi viia. 

2. Juhendaja esitleb erinevaid koole organiseerimata kujul (joonis 1) ja palub õpilastel need oma 

äranägemise järgi järjestada (võiks soovitada järgida peatükis toodud ajaloolist suunitlust). Juhendaja 

võiks küsida, millised koolid tunduvad õpilaste üldteadmiste põhjal rohkem mingisse heterodokssesse 

või ortodoksse majandusliini kuuluvat. 

3. Pärast seda, kui õpilased on erinevad koolid kokku pannud, palutakse neil leida autorite nimed iga 

kooli ümber, kuhu nad kuuluvad. 

4. Kuna see on harjutus, mis on mõeldud sidemete stimuleerimiseks, pole õigeid ega valesid vastuseid. 

Sellegipoolest on joonisel 2 kujutatu kõige lähemal sellele, mida peetakse kokkuleppeks. Jällegi, igal 

juhul on arutelu julgustatud. 
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Arvud 

Joonis 1. Korrastamata koolid 
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Joonis 2. Lõpptulemus 
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Juhendajale printimiseks: 
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Juhendajale printimiseks: 
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Küsimused 

1. Esimene autor , kes seostas kaupade väärtust tööjõuga, on : 

a. Marx 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2. Riccardo jaoks on peamine hindade regulaator : 

a. Tööaeg kauba tootmiseks 

b. Vahetusväärtus 

c. Töötajate palgad 

 

3. Ricardo peamine täiendus Smithi väärtusteooriale on : 

a. Parem "tööaja" määramine 

b. Palgad on nagu mis tahes muu kauba hind ja võivad muutuda püsivalt 

c. "Ürgühiskonna" värskendus 

 

4. Vaatamata erimeelsustele nõustusid Smith ja Ricardo, et: 

a. Kaubad on vahetus, kui nõudlus ja pakkumise hind langevad kokku 

b. Et palkade ja hüvitiste lisamine vastaks hindadele 

c. Et ainult ja ainult tööjõul on võime väärtust "luua". 

 

5. Olulised erinevused klassikute ja Marxi vahel väärtusteooriates on järgmised: 

a. Erinevus abstraktse töö ja konkreetse töö vahel 

b. See väärtus ja vahetusväärtus ei ole samad 

c. Mõlemad ülaltoodud 

 

6. Marxi järgi " kauba väärtuse suurus muutub otseselt töö kogusega ja pöördvõrdeliselt sellesse 

investeeritud tööjõu tootlikkusega". 

a. Tõsi 

b. Vale 

 

7. Marxi sotsiaalselt " vajalik tööaeg on hindade ja kasumi regulaator" on analoogne Smithi 

omaga. 

a. Hinnateooria 

b. Nähtamatu käe teooria 

c. Mõlemad ülaltoodud 

 

8. Marx määratles lisaväärtuse kui… 

a. Vahe kogu tööaja ja töötajate töövõime taastootmiseks vajaliku aja vahel 

b. Tasustamata tööjõu ja tööjõu ülejäägi erinevus 

c. Mitte kumbki ülalmainitutest 
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9. Kool, mis tuli asendama tööväärtuste teooriat kasulikkuse teooriaga oli : 

a. Neoklassika 

b. Keynesi 

c. Marginalist 

 

10. Peamine põhjus, miks tööväärtuste teooriast loobuti, oli: 

a. Marksismist eristamiseks 

b. See äratas organisatsioonis rahulolematust, kuna viis sotsiaalse ümberjagamise 

küsimustes "ohtlike järeldusteni". 

c. Mõlemad ülaltoodud 

 

11. Marginalistliku koolkonna jaoks määrab kauba väärtuse selle kasulikkus, mis viitab rahulolule, 

mis tuleneb kauba tarbimisest . Õige või vale? 

a. Tõsi 

b. Vale 

 

12. Marshalli peamine panus väärtusteooriasse on: 

a. Piirkasulikkuse idee 

b. Idee s tööohver ja ootamise ohver 

c. Väärtusseaduse tagasilükkamine 
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Avaldused 

1. Eoklassikalises teoorias on automaatne ja magnetiline tendents, mis surub süsteemi tasakaalu ja 

ei puhka enne, kui see jõuab sellesse olekusse ( T ) . 

 

2. Pakkumise kõver kujutab töötajate tehtud otsust nende töö eest saadud töötasu ja vaba aja 

pakutava kasulikkuse ja selle languse e (F: esimene osa on tõene, kuid kõveral on ülespoole kalle) 

vahel e ) 

 

3. Neoklassikalises teooria kohaselt viib tööturg automaatselt täistööhõiveni palgaga, mis 

tasakaalustab pakkumise ja nõudluse ( T ). 

 

4. Neoklassitsistlikus teoorias on töötus vabatahtlik ja seda saab lahendada tööjõunõudluse 

suurendamisega (F: esimene osa on tõsi, kuid seda ei saa lahendada nõudluse suurendamisega, 

selle teooria puhul on tööpuuduse lahendamiseks ainus viis palkade alandamine). 

 

5. Neoklassikalise teooria kohaselt on majandus alati täistööhõive tingimustes ja palgajäikus on 

töötuse põhjus ( T ) 

 

6. Keynesi teoorias võib tööpuudus olla ka tasakaalusituatsioon, mis võib olla ajas stabiilne, kuid 

töötajad saavad oma palka alandada, et jõuda tagasi tasakaalu (F: esimene osa on õige, teine osa 

vale: töötajad ei saa tööpuudust vähendada , sest nad ei saa seda teha vähendada reaalpalka) 

 

7. Ei nõustu Say seaduse kohaselt ei suurenda Keynesi teoorias igasugune tootmise ja sissetulekute 

suurenemine alati nõudlust, kuna viimane teeb vahet tarbimisnõudluse ja investeerimisnõudluse 

vahel. ( T ) 

 

8. Keynesi teooria kohaselt, kui investeerimisnõudlus on suur, võib tasakaalustatud hõivatuse maht 

olla väiksem kui täistööhõive tagamiseks vajalik (F: just vastupidi, kui investeerimisnõudlus on 

väike ja ebapiisav, võib see põhjustada tööpuuduse) 

 

 

9. Keynesi teooria kohaselt peavad investeeringud alati "täitma tühimiku" mis tahes tootmistaseme 

(ülemaailmne pakkumine) ja tarbijanõudluse vahel, alati madalamal ( T ) 

 

10. Keynesi teoorias on töötuse põhjuseks nõrk nõudlus, täpsemalt nõrk tarbimisnõudlus (F: see on 

nõrk investeerimisnõudlus) 

 

 

11. Keynesi teooria kohaselt ei ole eksogeensed turu sekkumised (riigi poolt) negatiivsed, kuid on 

hädavajalikud täieliku tööhõive saavutamiseks ( T ) 
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Autor: Monika Stemmer, weltgewandt e.V.  

See tekst põhineb kaasaegse rahateooria (Modern Monetary Theory - MMT) majandusteadlaste 
aastakümnete pikkustel uuringutel ning selles kasutatakse eriti bilansi perspektiivi, mida Dirk 

Ehnts kasutab oma raamatus "Kaasaegne rahateooria ja Euroopa makroökonoomika". Selle 

teksti ja autori tänapäevase rahateooria raamatu vahel on kattuvus, mille peaks Westend Verlag 

avaldama eeldatavasti 2022. aasta kevadel. 
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Kust tuleb raha? Miks seda tavaliselt napib, kuid kriisides on see ootamatult saadaval, peaaegu 

lõputult? Kust võtavad mõned koroonaviiruse ajastu valitsused sadu miljardeid eurosid, naelu 

või dollareid? Ja miks ei suuda mõned eurotsooni valitsused seda teha? Valitsused, keskpangad 

ja pangad: kes tegelikult raha loob ja kes seda laenab? Kas tõesti peavad meie lapsed need 

riigivõlad mingil hetkel tagasi maksma?  

See artikkel püüab välja tuua meie rahasüsteemi aluseks olevad põhimehhanismid, teabe, mida 

vajame eelmainitud küsimustele vastamiseks. Selleks kasutatakse tänapäevase rahateooria 

(tuntud ka kui moodsa või kaasaegse rahateooria või ingliskeelse lühendina  “MMT”) objektiivi. 
Praegu arutatakse MMT üle kahel põhjusel: see tõstab esile riigi rahamonopoli ja pakub riigivõla 

suhtes alternatiivset perspektiivi. Sageli keskenduvad arutelud ja kriitika normatiivsetele 

küsimustele selle kohta, mida eelarve- ja rahapoliitika peaks tegema või mida mitte. See artikkel 

algab hoopis nullist, selgitades meie rahasüsteemi sellisena, nagu see on, kasutades MMT 

kirjeldavaid elemente. Need pakuvad tugevat alust, kuna MMT on ainus rahateooria, mis uurib 

empiiriliselt pankade, keskpankade ja rahandusministeeriumide praktikat ning jälgib raha 

bilansside kaudu. Tegelikult kinnitavad Euroopa Keskpanga, Bundesbanki ja Bank of Englandi 

viimased keskpanga väljaanded MMT põhimõttelisi järeldusi, olles samal ajal sõnaselgelt 

vastuolus varasema peavoolu rahateooria põhieeldustega.  

MMT kirjeldav osa aitab meil mõista erinevaid raha loomise meetodeid, valitsuse ja pankade 

hierarhiat ning raha ja võla lahutamatut suhet. Alustuseks tutvustatakse nüüd lühidalt meie 

rahasüsteemi põhireegleid. Selle artikli pikemast versioonist leiate vastused lugemisel tekkida 

võivatele küsimustele, sealhulgas teave riigi riigiülese valuuta kohta, mis on keerulisem juhtum, 

kuid on siiski riigi rahasüsteem, mille suhtes kehtivad allpool toodud reeglid .  

1. Meie raha ei taga ega piira muu väärtus, näiteks kuld või hõbe. Meie 50 euro 

pangatähtedes pole öeldud: "Keskpank lubab selle pangatähe eest 1 untsi kulda, mida 

saab vahetada mis tahes pangakontoris". 50 eurot saame kasutada ainult selle 

pakkumiseks, mida pakutakse hinnaga 50 eurot. Lisaks võime sellega oma makse maksta, 

sest raha väljastav riik aktsepteerib seda kõigi maksete jaoks. Sellist valitsuse raha 

nimetatakse „fiat-rahaks“. Kuna see pole seotud vähese muu materjaliga, saab seda 

teoreetiliselt toota lõpmatuseni. 
 

2. Riik omab monopoli oma vääringus ja määrab selle rahalise väärtuse. Riik annab endale 

monopoli raha loomise kui suveräänse õiguse üle. Ainult riigil on õigus riigi vääringut toota. 

See tähendab ka seda, et riik peab kõigepealt looma oma raha, et seda kulutada. Alles siis 

võib selle inimestel olla nii omavahelise kauplemise raha kui ka raha maksude maksmiseks. 

Seetõttu peab kõigepealt riik kulutama ja siis saab ta maksustada; mitte vastupidi. 

Praeguses COVID-19 kriisis näeme reaalajas, et riik ei pea kulutamiseks kõigepealt 
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maksustama. See võib luua raha, mida ta vajab oma poliitiliseks otstarbeks. Parlamendid 

ja valitsused saavad vajalike kulutuste üle otsustada tänu riigi rahaloomise monopolile. (Vt 

võlakirjade emiteerimise, valitsuse, keskpanga ja pangandussüsteemi suhete ning euroala 

poliitiliselt kehtestatud piirangute tehniliste küsimuste kohta vaadake pikka versiooni - 

need kõik ei muuda loetletud põhiprintsiipe, mis tulenevad riigi rahamonopolist ja 

raamatupidamine.) 
 

Aga kui riik suudab raha luua, siis miks peab ta oma kodanikke maksustama? 

Maksustamine on vajalik inflatsiooni vältimiseks, kuna raha ja seega nõudlust majanduses 

oleks liiga palju, kui riik looks iga-aastase eelarve raha tagasi maksustamata. On aastaid, 

mil riik maksustab kogu kulutatud raha, tootes nn tasakaalustatud eelarve. Riik võib teha 

ka ülejäägi, maksustades inimestelt rohkem raha, kui see kulutab majandusse. Kuid sageli 

- eriti majanduskriisi ajal - otsustab riik vähem maksustada ja jätta osa kulutustest 

elanikkonna arvele. Bilansis on see osa registreeritud kui eelarvepuudujäägi kulu ja aastate 

jooksul see koguneb riigivõlaks. Traditsioonilises arusaamas rahast nähakse riigivõlga 

probleemina. MMT analüüsides ei ole riigivõlg siiski tavaline võlg nagu inimese leibkonna 

võlg, vaid esindab selle asemel riigi loodud raha, mis on võlana registreeritud. See on raha, 

mille riik on kulutanud ja mida pole tagasi maksustatud - ning mis seepärast seisab endiselt 

kodanike pangakontodel, luues nende säästud. Kuni riigipuudujääk inflatsiooni ei tekita, 

pole riigivõlaga probleeme.  

  

3. Riik loob oma valuuta keskpanga abiga kas valitsuse algatusel kodanike huvides või 

keskpanga algatusel finantssüsteemi jaoks. Valuutat tehniliselt tootev riigiasutus on 

keskpank. Fiat-rahasüsteemis võib see teoreetiliselt luua piiramatus koguses raha. 

Tehniliselt ei saa see pankrotti minna. On kahte meetodit, kuidas riigid raha loovad. 

Esimest, mida oleme eespool näinud: valitsus ja parlament otsustavad demokraatliku 

protsessi kaudu kulude üle, mis seejärel saadetakse majapidamistele ja ettevõtetele. Siin 

teeb keskpank koostööd vastavalt asjakohasele siseriiklikule või riigiülesele seadusele. 
 

Kuid ka keskpank saab valuuta loomiseks kasutada omaalgatust. Kuna keskpangal on palju 

vähem demokraatlikku legitiimsust, on see raha mõeldud ainult pangandussektori 

toimimiseks ja keskpanga rahapoliitika elluviimiseks. See raha jääb pangandussüsteemi 

ega levi privaatsetele pangakontodele. (Vt ka punkt 4. ja diagramm). Majanduskriisi 

hetkedel võime jälgida, kuidas need kaks erinevat tüüpi riigi raha loomist kipuvad 

suurenema. Keskpank loob ise pangasüsteemi stabiliseerimiseks suuri summasid ning 

valitsusel on puudujääk kodumajapidamiste ja ettevõtete kasuks, stimuleerides sellega 

otseselt nõudlust ja majandust. 

 

4. Me elame kaheastmelises rahasüsteemis. Raha ei ole lubatud luua mitte ainult riigil, 

vaid ka kommertspankadel. Ehkki riigil on ‘valuutamonopol’, võimaldab see erapankadel 
luua ka ühte liiki raha. Ülekanneteks kasutame meie kontroll- ja hoiukontode sissemakse 

raha. See pangaraha pole tegelik raha, see on ainult teise järgu raha. Tagatisraha on 

lubadus maksta. Pank lubab meile, et nad võtavad sissemakse raha välja igal ajal, kui 

soovime, või kannavad selle lubaduse meie nimel üle kolmandale osapoolele. Meie, 

tavalised ühiskonnaliikmed, usaldame seda raha, sest võime selle eest alati saada riigilt 

sularaha ja lisaks sellele, et riik tagab selle seadustega. 

 
Raha, mille pangad loovad, nimetatakse “pangarahaks” või “hoiurahaks” (või mõnikord 
kontrollitakse ka raha, pangahoiuseid või tehnilisemalt öeldes “giral-raha”). Ainult 
erasektor (milleks on majapidamised ja ettevõtted) kasutab seda oma rahaülekanneteks. 
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Riigi raha nimetatakse seevastu valuutaks, keskpanga rahaks või reservideks. See on väga 

materiaalsel kujul sularahana, aga ka virtuaalsel kujul numbritena keskpanga kontodel. 

Riik, pangad ja keskpangad kasutavad omavaheliste ülekannete tegemiseks ainult 

keskpanga raha. Sularahata keskpanga raha leidub ainult keskpanga kontodelt ja 

pangaraha ainult kommertspankade kontodelt. Seetõttu ei segune need kaks rahaliiki, 

vaid liiguvad eraldi raharinglustes. Ainult rahavood mõlemas tsüklis ja see tagab meile 

kodanikele vahetatavuse (vt graafikut). 

 

 
5. Raha toodetakse alati bilansis ja alati laenuna, see tähendab, et see on registreeritud 

sama suure võlaga. Raha teenimine on lihtne: see kantakse koos vastava võlaga keskpanga 

või kommertspanga bilanssi. Meie raha meedium on bilanss, seega on see oma olemuselt 

virtuaalne, hoolimata sellest, kas bilanssi hallatakse pangaraamatus või arvutis. Sellele 
vaatamata on sellel raha loomise viisil väga reaalseid tagajärgi, sest osapool, kellele raha 

krediteeritakse, on samaaegselt kohustatud selle tulevikus tagasi maksma, olles seotud 

kõigi mittetagastamise vastavate õiguslike tagajärgedega. Nüüd peab pank vastloodud raha 

sularahas välja maksma või kliendile üle kandma. 

 

Tehniliselt arvestatakse vastloodud raha kui “kahe nõude ja kahe kohustuse vahetamist. Kui 
raha loojale tagasi makstakse, st laen makstakse välja, aeguvad kõik vastastikused 

kohustused ja nõuded - ning raha kaob bilansist uuesti. Raha luuakse ja aegub bilansis 

vastavalt raamatupidamiseeskirjadele lepingute raames, kehtivate seaduste kohaselt. Ja 

see tekitab ise õiguslikke tagajärgi. Seetõttu võib öelda, et meie raha on õigussüsteemi 

olend. Pealegi tähendab meie raamatupidamissüsteem fakti, mida sageli ignoreeritakse, 

kuid mida on vältimatu: võlga peab alati olema sama palju kui raha. Selleks, et ühel poolel 
oleks raha, peavad teisel osapoolel olema võlad.  
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Kui ekstrapoleerite need vältimatud raamatupidamisreeglid makrotasandile, saate uurida 

raha ja võla jaotumist riigi või globaalsel tasandil. Iga riigi jaoks saate määratleda kolm nn 

sektorit, kusjuures kõik majandusagendid kuuluvad ühte neist: 1. erasektor (leibkonnad ja 

ettevõtted), 2. valitsus, 3. nn ülejäänud maailm (kõik agendid kõigis välisriikides). Kõigil 

kolmel sektoril võib olla kokku rohkem varasid või rohkem kohustusi, seega võivad nad olla 
netosäästjad või netovõlgnikud. Kui näiteks Saksamaa erasektor soovib saada netosäästu, 

peab Saksamaa valitsusel ja / või välisriikidel olema sama suur võlg. Kui Saksamaal ei taha 

valitsus uut võlga võtta, kuid erasektor soovib saada suuremat netosäästu, peab muu 

maailm oma võlataset tõstma. Kui üks osapool soovib uusi sääste, peab teisel osapoolel 

olema rohkem võlgu nii üksikisiku kui ka sektori ja ülemaailmsel tasandil. See pole teooria, 

vaid raamatupidamine. 
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Fiat raha ei garanteeri ega piira muu väärtus, näiteks kula või hõbe. Kuna see pole seotud muu 

napi materjaliga, saab seda teoreetiliselt valmistada lõpmatuseni. Meil on puhas ametlik fiatraha 

alates 1971. aastast, kui USA tühistas kullastandardi viimase kaudse jäänuse. Kuni selle hetkeni 

lubas USA keskpank Föderaalreserv ehk “Fed” ikkagi 35 untsi kohta ühe untsi kulda. Kuid garantii 
kehtis ainult välismaiste keskpankade suhtes, mis kuulusid Bretton Woodsi rahasüsteemi - ja 

ainult seni, kuni Euroopa keskpangad ähvardasid kõik oma dollarid kulla vastu vahetada. Kui see 

juhtus, võttis USA lihtsalt kuldkatte välisdollarite eest tagasi, selle asemel et riskida oma 

kullavarude kaotamisega. Isegi ilma kullata säilitasid valuutad oma väärtuse. Sel hetkel sai 

ilmseks, et mitte kullastandard ei pannud rahasüsteemi tööle. 

MMT-analüüsi kohaselt on valuuta väärtus kindlaks määratud ja seda säilitatakse maksustamise 

teel. Riik maksustab oma elanikke ja aktsepteerib tasumiseks ainult oma valuutat. Seega 

aktsepteerivad inimesed valuutat ka üksteiselt, teades, et nad ise leiavad ka teisi, kes võtavad 

raha maksmiseks vastu, kuna seda vajavad kõik maksude maksmiseks. Lisaks tagab 

maksustamine, et riigile tagastatakse piisavalt raha, et riik saaks igal aastal uut raha kulutada, 

ilma et see aja jooksul inflatsiooni tekitaks. Kui inflatsioonirisk peaks siiski ilmnema, saaks riik 

raha äravõtmiseks lihtsalt makse tõsta ja vähendada seetõttu kodumajapidamiste ja ettevõtete 

nõudlust. 

Fiat-raha suur eelis on see, et riigil on alati raha oma ülesannete täitmiseks. Inimestele võib alati 

maksta õpetajate või kohtunikena töötamise ning koolide ja kohtute ehitamiseks vajalike 

materjalide ostmise eest. Riik saab kasutada oma valuutat kõigi oma jurisdiktsioonis olevate 

võimalike kaupade ja tööjõu eest tasumiseks - parimal juhul üldsuse kasuks. Demokraatlikus 

riigis luuakse väike raha demokraatlike protsesside käigus, kui valitsus ja parlament otsustavad 

eelarveseaduse üle poliitiliste ja sotsiaalsete eesmärkide elluviimiseks. Sellega võimaldatud 

kulutused jõuavad abisaajate leibkondade ja ettevõtete raamatupidamisse. 

Mõiste fiat raha pärineb ladinakeelsest sõnast "fiat", mis tähendab "las tehakse". Nii nagu Jumal 

ütleb Piibli alguses: "Saagu valgus", ütleb riik: "Olgu raha". Ja seal see saab olema. Ehkki 

piiramatu raharaha võib esmapilgul tunduda hull ja ebamõistlik, suurendab see tegelikult riigi 

stabiilsust ja iseseisvust. Vähe sellest, et riigil on alati oma ülesannete täitmiseks vajalik raha. 

Lisaks ei anna ta lubadusi, mida ta ei saa või ei taha hädaolukorras täita, nagu kuldstandardi 

aegadel sageli tehti. Riik ei taga muud, kui seda, et ta aktsepteerib alati oma makset maksmiseks. 

Ja nii ka läheb. Veelgi enam, kui riik emiteerib riigivõlakirju, kohustub ta tagastama need oma 

küpsuses. Kuna ta saab oma keskpanga kaudu valuutat piiramatult toota, on tagasimakse alati 

võimalik. Tänu fiat-rahale saab riigi keskpank anda pankadele ka piiramatuid garantiisid. 

Pangakriisi ajal piisab enamasti pankadele suurte summade laenamisest keskpanga sularahata. 

Halvima stsenaariumi korral peaks riik suure pangajuhi ees lihtsalt pangatähtede printimist 

jätkama, kuni kõik jälle maha rahunevad. 

Meie raamatupidamissüsteemi järgi registreeritakse kogu raha alati võrdse suure võlaga ja see 
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kehtib ka riigi raha loomise kohta. Kuid see ei tohi meid eksitada. Võlg riigi omavääringus ei ole 

nagu tavaline võlg. See on rahamonopoli võlg ja selle saab alati tagasi maksta. See on riigi 

rahatoodangu registreerimine, kuna meie raamatupidamissüsteemis registreeritakse kogu raha 

alati sama suure võlaga. Ja valitsuse võlg varade näol on olemas: tänu valitsuse võlale võivad 

muudel (ala) sektoritel, näiteks kodumajapidamistel, olla netosääste. 

 

Muidugi ei saa fiat-raha imet teha. See ei tähenda, et riik, kes suudaks toota lõpmatut raha, 
saaks endale kõike lubada ja realiseerida. Riik saab kasutada ainult oma valuutat ressursside 

ostmiseks ja kasutamiseks, mis tema riigil tegelikult on. Näiteks kui riiklik ehitustööstus on 

ebapiisav ja koolitatud kohalike õpetajate puudus, ületab riik peagi oma võimekust koolide 

ehitamisel. See tähendab, et riigi piires on positiivselt kättesaadavad ressursid, mitte 

omavääring. Kui riik toodab rohkem raha, kui on olemas ressursse, loob see inflatsiooni. Teisest 
küljest, kui on veel olemas ressursse, sealhulgas tööjõudu, võiks riik ikkagi luua rahalise raha, 

et neid avalikes huvides kasutada. 

Välisriikidest toodete ostmise korral muutuvad asjad keerukamaks, kuna riik saab oma 

fiatvaluuta sisemise väärtuse tagada ainult maksustamise kaudu. Valuuta väline väärtus 

seevastu sõltub erinevatest teguritest, millest olulisim on eksport. Piisava ekspordiga riik saab 

teenitud valuutat kasutada toodete ostmiseks, mida ta ise ei suuda toota. Vastupidi, vaene ja 
vähese ekspordiga riik satub raskustesse, kui on vaja importida. Ta ei saa teenida välisvaluutat 

ekspordi kaudu ja tema enda omavääringus on madal vahetuskurss ja väike rahvusvaheline 

ostujõud. Seetõttu võib olla vajalik laenata välislaenuandjatelt selliseid valuutasid nagu dollarid 

või eurod vajalike toodete importimiseks. Sel juhul on riigil välisvõlg välisvaluutas. Ja nüüd ei 

kehti enam see, mida selles artiklis räägitakse fiat-valuutade ja riigivõlgade kohta. Riigist, mille 

võlg on välisvaluutas, saab tavaline võlgnik, kes sõltub võlausaldajatest, praegu võlgneb ta 
valuutat, mida tema keskpank ei saa genereerida. Seetõttu on ülioluline alati eristada võlga 

riigi enda vääringus ja võlga välisvaluutas, kuna tegemist on põhimõtteliselt erinevat tüüpi 

võlgadega. Viimaste aastakümnete võlakriisi analüüsides leiate peaaegu alati, et tegemist on 

võlaga välisvaluutas. Või nagu Kreeka puhul, oli võtmeteguriks eurotsooni uus ehitus - 

valuutapiirkond, mis ei olnud veel otsustanud, kuidas omaenda liikmesriike kohelda; 

välisriikidena või ühisvaluutapiirkonna osana, kelle jaoks keskpank kasutab oma piiramatut 
privileegi raha teenimiseks. 

Fiati raha ei lahenda ülemaailmset tasakaalustamatust, jõustruktuure ega vaesemate riikide 

sõltuvusi. Ülemaailmse ebaõigluse pikaajaliseks lahendamiseks on vaja teistsugust 

rahvusvahelist kaubanduskorda; selline, mis võimaldab ülemaailmsel lõunamaal oma 

majandust kaitsta ja arendada ning mis pärsib ekspordi ülejääke, tunnistades seda teise 

ülemaailmse võlakriisi vastavaks seletuseks. Sest kui rääkida raamatupidamisest 
makrotasandil, siis paratamatult ja definitsiooni järgi on ühe riigi ülejääk teise riigi puudujääk, 

üks tõstab netosäästu ja teine netovõlga. MMT analüüs aitab sellest aru saada, samuti 

välisvaluutas võla ohtlik olemus. Ja see võib esile tuua kõigi riikide võimaluse tugevdada 

raharaha, valitsuse kulutuste ja maksustamise tsüklit, et kasutada kõige tõhusamalt ressursse, 

mis riigil tegelikult on, sealhulgas töötut tööjõudu. 

Et muster oleks lihtne, jätame järgmises lõigus välja kolmanda välisriikide sektori ning 

keskendume selle asemel valitsuse ja erasektori suhetele. Alustame rahvusliku valuuta juhtumi 
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uurimisest, mis paneb aluse keerukama, riigiülese valuuta, milleks on euro, mõistmiseks. Kuid 

kõigepealt süvendame oma arusaama sellest, mida tähendab elamine kaheastmelises 

rahasüsteemis. 

 

➔ Global Ülemaailmse ebaõigluse vastu suunatud strateegiate kohta vaadake ka selle veebisaidi 

artiklit „Suveräänne võlg, Euroopa ja globaalne lõunaosa“. 

 

Võib öelda, et pangaraha loomine on ajalooline jäänuk. Renessansiajast alates on Euroopas 

olnud privaatpangandus. Veneetsias leiutati raamatupidamise tehnika ja see ei erine 

põhimõtteliselt tänapäevastest meetoditest. Põhja-Itaalia pankurid arendasid pangakontosid, 

raamaturaha ja rahaülekandeid. Londoni pangad lisasid hiljem krediidiraha loomise ja 

paberraha. Lõpuks osariigid reageerisid ja hakkasid juhtima. Riik nõudis paberraha 

väljaandmise monopoli, korraldas keskpanga asutamise, keskpank hakkas looma oma 

keskpanga raha, seejärel anti pangad keskpanga kontrolli alla ja viimases etapis keskpank 

pangad vahetasid ametlikult osaliselt kulla tagatiselt puhtale fiat-rahale, mida nad saavad 

lõputult luua. Ainus asi, mida riigid oma keskmes kunagi ei puudutanud, on pankade õigus luua 

deposiidiraha. 

Seetõttu loodi kaheastmeline rahasüsteem, milles oli kahte tüüpi raha ja järgmine tööjaotus. 

Esiteks toodab riigi keskpank tegelikku valuutat, keskpanga raha. Seda kasutatakse neljal viisil: 

valitsus kulutab, pankade vahel raamatupidamisvahendina, keskpank ise pangandussüsteemi 

maandamiseks ja lõpuks rahana kasutatava sularahana.  

Pangad seevastu võivad sellest saada teise järgu rahavormi, luues erasektorile hoiustamisraha. 

See on tingitud praktilistest põhjustest; kommertspangad on alati pidanud majapidamiste ja 

ettevõtete raamatupidamist, neil oli filiaale üle kogu riigi ning laene andes said nad kasu oma 

pikaajalisest tundmisest kohaliku majanduse ja kasumi väljavaadete osas. Samal ajal on panga 

kasutajad kaitstud, sest pangaraha allutatakse keskpangale sularaha ning muude 

mehhanismide ja regulatsioonide kaudu. Samuti kontrollib intressimäära keskpank 

põhiintressimäära kaudu. Selline tööjaotus riigi ja erapankade vahel näib olevat õigustatud - 

seni, kuni pangad ei tee muud kui arvepidamist ja erasektorile laenude jagamist, nagu see oli 

Teise maailmasõja järgsetel esimestel aastakümnetel. 

Alates 1980. aastatest on aga toimunud finantside dereguleerimise etapp. Sellest ajast alates 

on pangad suure kasumi saamiseks kasutanud oma raha loomise privileegi ja privilegeeritud 

juurdepääsu keskpanga rahale väga spekulatiivsete ja riskantsete ärimudelite jaoks. Sellised 

ärimudelid tõid kaasa 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi, millest eriti paljud Euroopa riigid 

pole siiani taastunud. Siit leiate palju kirjeldusi kahjudest ja riskidest, mida ülemaailmne 

finantssüsteem toob avalikkusele, näiteks institutsioonid nagu teatud pangad, riskifondid ja 

varipangad, sellised meetodid nagu üleliigne tuletisinstrumentide kauplemine, kõrgsageduslik 

kauplemine ja isegi ärimudelid nagu cum-ex või cum-cum, mis kõik kasutavad selgesõnaliselt 

riigi fonde.  

Ettepanekud mõistlike vastumeetmete kohta on siiski olemas. Seetõttu rõhutatakse selles 
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artiklis pangandussüsteemi osas, et ümberreguleerimine pole mitte ainult vajalik, vaid ka 
võimalik. Seda seetõttu, et kuigi finantssektor on viimaste aastakümnete jooksul kasvanud ja 

diferentseerunud, ei ole riigi ja pankade süsteemne hierarhia muutunud; riigil on endiselt 

valuutamonopol. Seetõttu vajavad pangad puhttehnilises mõttes alati oma ärimudelite jaoks 

riigilt keskpanga raha. Seevastu riik ei vaja pankade pangahoiuseid. Tegelikult pole riigi jaoks 

erapangandussüsteem hädavajalik. Kuna raha on avalik hüve, peaks olema enesestmõistetav, et 
riik vähemalt tagab piisava kontrolli ja reguleerimisega, et pangad ei kasutaks oma tuletatud 

rahaloomise privileegi suurema avaliku hüve kahjustamiseks. Seda enam, et igas suuremas kriisis 

peab valitsus paratamatult päästa pankasid, võttes endale nende võlad ja majanduse uute 

eelarvepuudujäägiga, kuna riik peab tagama toimiva finants- ja majandussüsteemi.  

 

Pangad loovad oma pangahoiuseid peamiselt laenu andes. Vaatame lihtsustatud T-kontode abil, 

kuidas see töötab. Põhimõtteliselt kehtib järgmine: vasakule sisestatakse kõik osapoole 

varakirjed, mis arvelduskonto puhul on hoiuse raha. Paremal küljel on kirjendatud kohustused, 

see tähendab võlad. Alljärgnevas näites eeldame, et Marta võtab võidusõiduratta jaoks laenu. 

Esiteks on Marta T-konto tühi - tal pole raha ega võlgu. Kui Marta laen on antud, krediteerib pank 

raha tema kontole (varade poolel) ja lihtsalt selle registreerimisega tekib raha. Samal ajal 

registreeritakse Marta kontol samas summas võlg (kohustuste poolel). See tähistab raha, mille 

Marta peab tulevikus tagasi maksma. 

 

Marta on nüüd kontol värskelt loodud raha, mille saab rattakaupmehele üle kanda. See tekitab 

nõudlust ja tulu jalgrattamüüjale, kes ilmselt ka raha edasi kannab. Järelikult raha ei kao, see 

lihtsalt jätkab ringlust. Aasta lõpus loevad statistikud selle täiendavaks kokkuhoiuks kellegi teise 

privaatsele arvelduskontole. Seega hõlbustas Marta laen nõudlust, tulusid ja raha kokkuhoidu 

teistele majanduse inimestele. Martale endale kuulub nüüd jalgratas, kuid mis puudutab tema 

kontot, siis raha on otsas ja järele jäävad ainult võlad. Tema netovara on nüüd -1000 eurot. 

Mõni kuu hiljem on Marta sissetulek aga 1000 eurot. Nüüd näeb tema konto välja nagu joonisel 

2. Kui ta kasutab 1000 eurot oma laenu tagasimaksmiseks, kaovad mõlemad kanded tema 

kontolt, just nagu nad esialgu koos ilmusid: saadud 1000 eurot kaob krediidi poolelt, kuna ta 

kasutab raha võla tagasimaksmiseks pangale ja loomulikult vabaneb 1000 euro suurune võlg ka 

tema kohustustest, sest see on nüüd ära makstud. Ja oleme kohe tagasi joonisel 1 näidatud 

olukorra juurde: siin on maailmas jälle 1000 eurot vähem, aga ka võlga 1000 eurot vähem. 
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Panga vaatevinklist ei ole sissemakse raha loomise võime nii muljetavaldav, kui eraisikutele 

tundub. Kui vaatame panga lihtsustatud T-kontot, näeme peagi, miks. Esiteks näeme, et 

mõlemad pooled saavad mõlemad kaks kirjet, mis üksteist peegeldavad, kuna ühe vara on teise 

kohustus. 

  

Kui nüüd keskendume pankade T-kontole, näeme, et varade poolel on pank saanud Marta vastu 

tagasimaksenõude. Kuid sissemakse raha, mille see Martale lõi, on panga võlg. Seda seetõttu, et 

registreerides selle uue raha Marta kontole, lubab pank talle selle sularahas välja maksta või 

tema eest teise panka kanda. Mõlemal juhul vajab pank keskpanga raha, mida ta ise toota ei 

suuda. Pank peab selle laenama keskpangalt baasintressimäära vastu. Panga jaoks on hoiuse 

raha võlg klientide ees ja see tähendab tegelikke kulusid. Panga jaoks on hoiuraha loomise 

tulemuseks kaks võrdselt kõrget kirjet bilansi paremal ja vasakul küljel. Seda nimetatakse bilansi 

pikenduseks ja see ei mõjuta panga omakapitali. Niisiis, kuidas saab pank raha loomisest kasu? 

Laenu eest teenitud intressid muudavad panga ja tema omakapitali suurt vahet. Oleme selle 

näite oma näites välja jätnud, et kirjed oleksid võimalikult lihtsad ja keskenduksime raha loomise 

protsessile. 

Kui Marta lõpuks oma laenu tagasi maksab, lüheneb panga bilanss uuesti, kuna panga T-kontol 

aeguvad mõlemad kanded, nagu neil Martalgi. Seda seetõttu, et tagasimaksenõue varade poolel 

on nüüd lahendatud. Ja kuna Marta kasutas oma sissetulekut võla tagasimaksmiseks, ei ole 

pangal enam kohustust tema eest raha välja võtta ega ümber suunata. Seega ei “saada” pank 
Martalt sissemakse raha, vaid kaotab võla - samuti nõude. 

Ja siin tahame siinkohal meeles pidada: krediidipõhises rahasüsteemis kantakse raha võlana raha 

looja (panga) bilanssi. Ja kui raha loojale tagasi makstakse, kaob nende võlg uuesti - ja koos 

sellega ka raha. 

 

Kaheastmelises rahasüsteemis kerkib üles järgmine probleem: valitsus kasutab valitsuse 

kulutamiseks ainult keskpanga raha. Kuid valitsuse kulutused tuleb suunata 

kodumajapidamistele ja ettevõtetele, kellel pole keskpangas kontot ja kes seetõttu keskpanga 

raha vastu ei saa. Neil on kontod ainult kommertspankades, st nad saavad vastu võtta ainult 

hoiustamisraha. Niisiis, kuidas jõuavad valitsuse kulutused kaheastmelises rahasüsteemis 

privaatpanganduse kontodele? Panga ülesandeks on see probleem lahendada, tõlkides 
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keskpanga raha nii-öelda hoiurahaks. Kui valitsus soovib tema pensioni üle kanda pr Sophie'le, 

saadab ta keskpanga raha pr Sophie panga keskpangakontole. Seejärel hoiab pank keskpanga 

raha ise oma bilansi varade poolel ja loob vastutasuks sama summa deposiidiraha, krediteerides 

selle pr Sophie kontole, mis tähendab panga jaoks taas bilansi pikendust, see tähendab ei muuda 

omakapitali. See vajadus ühte liiki raha teiseks tõlkimiseks toob kaasa kahekordse raha loomise: 

esiteks suureneb valitsuse kulutuste käigus keskpanga rahapakkumine ja seejärel suureneb tõlke 

tulemusel deposiidiraha summa. Kui inimesed maksavad makse, toimub sama asi vastupidi. Pank 

kustutab isiku pangakontolt raha ja kannab selle asemel riigile vastava summa keskpanga raha. 

Sellisel juhul lühendatakse panga bilanssi ja emitendile tagasi makstes aeguvad mõlemad 

rahaliigid. 

Selle tõlke keskel ületavad valitsuse kulutused ja maksud kahe eraldi rahatsükli piirid. Seevastu 

pankade loodud hoiuraha jääb hoiuste raha tsüklisse ja keskpanga rahandussüsteemi jaoks 

loodud keskpanga raha jääb keskpanga rahatsüklisse (vt diagramm). See rahatsükli küsimus 

tundub üsna tehniline, kuid see võimaldab meil mõista, miks on erinevatel rahaloomise viisidel 

nii erinev mõju. Lisaks on see ka riigivõlakirjade mõistmiseks väga oluline, nagu näeme allpool.  

 

Valitsuse võlakirjad on riigi emiteeritud võlakirjad. Riik muudab oma võlad väärtpaberiteks ja 

müüb need pankadele ja eraisikutele. Miks ta seda teeb? Raha õigeusklikus arusaamises teeb 

ta seda valitsuse kulutamiseks vajaliku raha saamiseks. MMT seisukohast on see väärarusaam, 

mis on tingitud meie kahe etapilise rahasüsteemi tehnilise mõistmise puudumisest. MMT 

küsib, et kui riigil on valuutamonopol ja ammendamatu keskpank, siis miks peaks ta saama 

raha eraagentidelt, kellel puudub see valuuta loomise privileeg? Ja peale selle oleks pankadel 
ja investoritel raha riigi finantseerimiseks? Eriti arvestades asjaolu, et pankade hoiurahaga ei 

saa osta riigivõlakirju. Valitsuse võlakirjad on eksklusiivselt saadaval selle valuuta vastu, mis on 

keskpanga raha, mida keegi teine kui keskpank luua ei saa.  

Valitsuse võlakirjad viivad meid valele teele. Tegelikult pole riigivõlakirjade eesmärk koguda 

riigile raha, mida tal muidu poleks. Valitsuse võlakirjadel on finants- ja majandussüsteemis 

tehnilised funktsioonid. Kõige tähtsam on see, et keskpank vajab võlakirju, et reguleerida 

keskpanga rahatsükli rahasummat. Eespool nägime (küsimus 6), et kaheastmelises 

rahasüsteemis peavad pangad valitsuse kulutused muutma hoiuste rahaks, mille tulemuseks 
on kahekordne raha loomine. Valitsussektori eelarvepuudujäägi kulutamise korral ei aegu see 

raha võrdse summa maksmisega. Defitsiitsed kulutused toovad seega kaasa raha püsiva kasvu 

mõlemas rahatsüklis; vaid kodumajapidamiste ja ettevõtete kontodel on ette nähtud ainult 

hoiuste suurendamine. Keskpanga raha suurenemine on vastupidi ebasoovitav kõrvalmõju, 

mis segab positiivset intressimäära. Kui finantssüsteemis on keskpanga raha liiga palju, võivad 

pangad üksteiselt laenu võtta ja enam sõltuda keskpanga raha laenamisest praeguse 
baasintressimääraga. Tagades, et eelarvepuudujäägiga seotud kulutustega kaasneb valitsuse 

võlakirjade emiteerimine, luuakse rahakäsn, mis neelab finantssektoris tekkinud keskpanga 

liigse raha. Tänu sellele likviidsuse vähendamisele pangandussüsteemis on pangad sunnitud 

jätkuvalt regulaarselt küsima keskpangalt baasintressimääraga laene. Baasintressimäär on 

pikka aega olnud peamine vahend keskpankade rahapoliitika elluviimisel. Nullintressimääraga 

faasis, nagu praegune COVID-19 ajastul, oleks valitsuse võlakirjad keskpangale väljastatavad. 
Paljud sidusrühmad loodavad siiski endiselt positiivsete intressimäärade tagasipöördumist 
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tulevikus ja “normaalse” rahapoliitika tagasitulekut. Seda enam, et finantssüsteemi on raske 
ette kujutada ilma riigivõlakirjadeta. Need on võimalikult ohutu investeerimisvorm ja 

asendamatu osa selliste institutsionaalsete investorite nagu pangad ja kindlustusseltsid 

ärimudelist. 

Erasäästjad hindavad võlakirju ka seetõttu, et need on turvaline investeering; ja siin tuleb 

mängu veel üks tahk. Majanduslikult õitsvatel aegadel aitavad eraisikutele müüdavad 

riigivõlakirjad nõudlust vähendades inflatsiooni ära hoida. Eraisikud ostavad neid valitsuse 

hoiuse rahaga, tehingu keskel on jälle pankade tõlge. Sellisel juhul neelavad võlakirjad nii 

keskpanga lisaraha kui ka osa defitsiidikulutuste tekitatud hoiurahast. Tavainimesed 
vahetavad oma likviidse hoiuse raha püsivara vastu, lükates seeläbi oma tarbimise 

prognoositavaks ajaks, hoides nõudluse reaalmajanduses stabiilsena, stabiliseerides 

inflatsiooniriski. 

 

Kanadas saavad rahandusministeerium ja keskpank korraldada riigi raha loomise otse omavahel. 

Vaatame, kuidas see toimib mõnevõrra lihtsustatud kujul, kui elavat kahe inimese näidendit. 

Kujutage ette, et Kanada rahandusminister vajab valitsuse poliitikaks 50 miljardit Kanada 

dollarit. Sel juhul saab ta vahetult suhelda Kanada Pangaga. Ta emiteerib 50 miljardi dollari 

väärtuses riigivõlakirju ja annab need üle keskpangale. Seejärel saab ta vastutasuks 50 miljardit 

Kanada dollarit keskpanga raha krediiti valitsuse kontole. Lihtsustatud T-kontode kujul näeks see 

raha loomise protsess välja selline: 

 

Need T-kontod näevad välja väga sarnased Marta võidusõiduratta pangalaenu näitega. Jällegi 
luuakse uut raha, kui looja ja saaja vahetavad varasid ja kohustusi peegelpildis. Selles näites 

loob keskpank 50 miljardit Kanada dollarit, registreerides need valitsuse keskpanga konto 

varade poolel. Selle tasakaalustamiseks registreeritakse valitsuse kohustuste poolel võlg, mida 
esindavad võlakirjad. Valitsus kohustub riigivõlakirja tähtaja lõpuks tagastama 50 miljardit 

Kanada dollarit. 

Keskpanga T-kontole sisestatakse samad kirjed täpselt vastupidi: valitsuse võlakirjade võlg 
registreeritakse varade poolel, kuna keskpanga jaoks on need nõuded valitsuselt raha 

nõudmiseks aadressil ametiaja lõpp. Kuid keskpangal on nüüd ka võlg. Ta on kinnitanud, et 

annab valitsusele 50 miljardit Kanada dollarit ja maksab selle vajadusel välja sularahas või 

kannab seda tõenäolisemalt valitsuse nimel. Jällegi on loodud raha võlg raha looja ees. Ja jällegi 

          Assets                   central bank                 Liabilities                       Assets                     government               Liabilities 

 
         government bonds                   central bank money                      central bank money                  government bonds 
         50 Billion                                                        50 Billion                      50 Billion                                                      50 Billion 

          T-accounts after money creation through sale of government bonds to central bank 
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on mõlemad osapooled omavahel kohustusi vahetanud ja muudavad seda tehes ühe võla teise 
varaks. Arvud näitavad mõlema poole esialgset bilansi pikendust: pluss 50 miljardit vasakul, 

miinus 50 miljardit paremal. Netovara jääb täpselt samaks enne ja pärast broneerimist. 

Keskpanga jaoks jääb bilansi pikendus kehtima seni, kuni valitsuse võlakiri on tagasi makstud 

(või kui keskpank müüb valitsuse võlakirja pangandussektorile). Seejärel lühendatakse bilanssi 

uuesti.  

Valitsuse puhul on bilansi pikendamine vaid hetkepilt, kuna varade poolel olev uus raha 

kantakse peagi üle valitsuse kulutuste saajatele. Pankade tõlgitud raha muutub tuluks ja 

säästuks kodanike ja ettevõtete kontodel ning ringleb reaalmajanduses. Valitsuse bilansis püsib 
uus võlg 50 miljardit Kanada dollarit, mille valitsus võlgneb nüüd oma keskpangale - või 

pankadele, kellele valitsuse võlakirjad vahepeal edasi müüdi. Sest on tõenäoline, et Kanada 

keskpank müüb valitsuse võlakirjad edasi, et nad saaksid täita oma ülesannet 

pangandussüsteemis rahakäsnana. 

 

Riikidel on teatav vabadus korraldada oma valuutimonopoli ja oma rahasüsteemi, kuigi nad ei 

saa põhimõttelist mehhanismi muuta. Eelkõige võivad rahandusministeeriumi, keskpanga ja 

kommertspankade vahelised suhted olla erinevad, samuti võib nende vahel raha ja võlakirjade 

vahetamise järjekord erineda. Sageli, erinevalt Kanadast, ei tohi valitsused müüa oma 

riigivõlakirju keskpangale. Selle asemel peavad nad need otse kommertspankadele müüma. 

Selle eeliseks on see, et võlakirjad paigutatakse kohe algusest peale finantssektorisse, et täita 

oma funktsiooni “rahakäsnana”. Tegelikult ei too see korralduse muutmine nii suurt vahet, kui 
selle näol võib tunduda. Näiteks USA-s tekivad kõigepealt eelarvepuudujäägi kulutused, mille 

teostab keskpank, mis seeläbi raha loob. Seejärel müüb valitsus pankadele iseseisva sammuga 

defitsiidikulu summa ulatuses võlakirju. Teistes riikides teenib keskpank kõigepealt vajalikku 

raha, mille ta loob pankadele laene andes. Selle uue rahaga ostavad kommertspangad 

valitsuselt võlakirju. 

Alati jääb samaks see; keskpank teeb uue raha defitsiidikulude tasumiseks ja äsja emiteeritud 

võlakirjade ostmiseks - keegi teine ei saaks seda teha. Ja seda protsessi kontrollivad alati 

riigiasutused. Kui valitsused on seadusega kohustatud oma võlakirju müüma ainult 

finantssüsteemile, ei anna see pankadele võimu valitsuste üle, nagu võiks arvata. 

Rahvusvaluutaga riikides saab keskpank väga täpselt kontrollida pankade käitumist. Tegelikult 

on keskpangal mitte ainult üks põhiintressimäär, vaid komplekt, millega manipuleerides võib 

see veenduda, et pangad täidavad protsessis oma määratud rolli ja võtavad võlakirjad vastu 

keskpanga dikteeritud intressimääraga. Seega ei vaja keskpank valitsuse maksevõime 

tagamiseks õigust osta otse valitsuselt võlakirju. Samuti võib see vajalikke nööre tagaplaanile 

tõmmata, et veenduda, et raha saabub valitsusega pankade kaudu, luues kaudselt “rahakäsna”. 

Kuid ainult eurotsoonis on asjad palju keerulisemad. Üheksateistkümnel Euroopa Liidu riigil on 

üks fiatvaluuta ja üks keskpank - Euroopa Keskpank (EKP). See on mudelita eksperiment ja 

seetõttu on euro ja EKP eeskirjad kehtestavad lepingud kompromiss. Need peegeldavad 
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vastastikust usaldamatust, et teised riigid võivad keskpanga raha loomise privileegi enda kasuks 

üle kasutada ja lõpuks inflatsiooni kõigile luua. 

 

Euro võimaldamiseks pühendusid eurotsooni liikmed mitmetele takistustele, mis raskendavad riikide 

valitsuste eelarvepuudujääki või takistavad seda täielikult. Kehtestati võlgade ülemmäärad, eriti 

ranged kõrge ajaloolise võlaga riikidele. Lisaks on riigi raha loomise protsessis rakendatud kunstlikku 

turgu. Valitsused peavad oma võlakirjad pankadele müüma - see iseenesest ei oleks probleem, nagu 

me eespool nägime, kuna keskpank teenib vajaliku raha ja annab selle nagunii pankadele võlakirjade 

ostmiseks. Kuid euroala ainulaadne probleem on see, et pangad võtavad raha ja ilma 

vahetuskursiriskita saavad nad valida 19 erineva riigi valitsuse võlakirja vahel. See erandlik olukord 

võimaldab pankadel tõsta üksikute riikide intressikulusid - stsenaarium, mis ei oleks tavapärase "ühe 

valuuta võrdne ühe valitsuse võlakirjaga" puhul võimalik. Seejärel kannatavad kõrge võlatasemega 

eurotsooni riigid mitte ainult võla ülemmäärade tõttu, vaid ka riski maksta kommertspankadele 

intressimäärasid tasemele, mis pole enam jätkusuutlik.  

Need ühisraha piirkonnaga seotud probleemid on ilmnenud pärast finantskriisile järgnenud 2010. 

aasta eurokriisi. Lähtesignaal oli see, et EKP ei päästnud Kreekat kui eurotsooni osa, vaid ta kuulutati 

"maksejõuetuks" nagu globaalse lõuna riik, kes on võlgu välisvaluutas. Selle ootamatu riikliku pankroti 

ja maksejõuetuse võimaluse ilmnemisel kõigutas usaldus europrojekti usaldusväärsuse vastu. 

Pangandussektor hakkas spekuleerima kõrge võlatasemega riikide vastu ja EKP lasi võlakirjade 

intressimäärade levikul vohada. Alles 2012. aastal hakkas EBC lõpuks sekkuma, kui mõnede euroala 

riikide võlatase oli kontrollimatute intressimäärade mõjul veelgi tõusnud. Majanduskriisis muutusid 

euroala reeglid praktikas kokkuhoiuprogrammiks, mis pärssis suures osas investeeringuid ja 

taastumist euroalal.  

Võlakirjade puhul koos EKP kõhklusega rakendada kontrolli järgnevate intressimäärade üle kindlustas 

arusaamatust, et eurotsooni riike rahastavad pangad. Kordan: Eurotsoon on endiselt fiat-

rahasüsteem, kus euro on riigi ühine vääring, samas kui pankade hoiuraha on alles teise järjekorra 

raha, millega ei saa osta võlakirju, rääkimata riikide finantseerimisest. Raha ja investeeringute puudus 

tuleneb enesekehtestatud piirangutest, millele euroliigid Maastrichti lepinguga alla kirjutasid. Neid 

reegleid saab muuta ainult ühehäälselt ja see muudab nende muutmise äärmiselt keeruliseks. 

Seetõttu pooldavad mõned ebasoodsate riikide poliitikud ja parteid eurotsoonist lahkumist, valides 

pigem protsessi ebakindluse kui reeglite piiramise.  

 

Spetsiaalselt võlakirjade jaoks loodud turu kummaline olukord koos EKP kõhklusega omistada kontrolli 

järgnevate intressimäärade üle viis arusaamatuseni, et eurotsooni riike finantseerivad pangad. 

Kordamiseks: Euroala riigid on oma rahaloomise privileegi lepingutega rangelt piiranud. Kuid 

eurotsoon on endiselt fiat-rahasüsteem, kus pankade deposiidiraha on ainult teise järjekorra raha, mis 

ei saa osta võlakirju, rääkimata riikide finantseerimisest. Raha ja investeeringute puudus tuleneb 

enesekehtestatud piirangutest, millele euroliigid Maastrichti lepinguga alla kirjutasid. Neid reegleid 

saab muuta ainult ühehäälselt ja see muudab nende muutmise äärmiselt keeruliseks. Seetõttu 

pooldavad mõned ebasoodsate riikide poliitikud ja parteid eurotsoonist lahkumist, valides pigem 

protsessi ebakindluse kui reeglite piiramise.  
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Praegune COVID-19 kriis on loonud euroala siseselt muudatuste jaoks uue hoo, kuid pikemaajalised 

väljavaated on alates 2021. aasta kevadest endiselt ebaselged. Eurotsooni aluseks olevaid 

põhireegleid pole muudetud. Kuid COVID-19 indutseeritud vajadusele suuremate investeeringute 

järele ja seetõttu ka kõrgema võla taseme järele on olnud nii improvisatsiooni kui ka uuendusi. Mõned 

eurotsooni reeglid, näiteks võla ülemmäärad, on ajutiselt peatatud. EKP toetab riikide 

defitsiidikulutusi. EKP on oma pandeemilise hädaolukorra ostuprogrammiga (PEPP) stabiliseerinud 

valitsuse võlakirjade intressimäärad, garanteerides riigi võlakirjade ostmise pangandussektorist. See 

on selge katkestus pärast 2010. aastat eurokriisis Kreeka, Itaalia ja teiste suhtes suunatud poliitikaga. 

Seekord pole üksikute riikide makseviivituse ohtu ja intressimäärade erinevus ei ole enam 

suurenenud.  

 

Siiski on levik, mis seab kriisi vastu võitlemisel ebasoodsamasse olukorda niigi haavatavamad euroalad. 

Ja kuni intressimäärad on kasvumäärast kõrgemad, kasvab riigivõlg - nii SKP suhtes kui ka 

absoluutarvudes. See on küsimus, sest paljudel riikidel on põhjendatud hirm, et pärast ägedat COVID-

19 kriisi läheb euroala tagasi kõrge võla taseme karistamisele. Niisiis ei julge niigi tugevalt võlgadega 

riigid kulutada nii palju, kui majanduskriis seda nõuaks. Riigid, nagu Saksamaa, on seevastu otsustanud 

oma majanduse päästmiseks vabastada tohutud fiskaalstiimulite paketid. Nendes tingimustes on aga 

veelgi suurem majanduslik ebavõrdsus eurotsoonis loogiline tagajärg. 

 

Kõige tõhusam muudatus, mis muudaks haavatavat eurotsooni sama vastupidavaks kui mis tahes muu 

riik, millel on oma fiat-vääring, oleks olnud ainuvõlakirja, nn eurovõlakirja või koroonavõlakirja, 

kasutuselevõtt. Kõik spetsiifilised eurotsooni probleemid oleks lõplikult lahendatud: usalduse kaotus, 

mis on põhjustatud europrojektist alates 2010. aastast, kui Kreeka saadeti makseraskustesse, sellest 

tulenev jätkusuutmatute intressimäärade levik - finantssüsteem, mille vastu on pärast seda 

spekuleeritud teatavatele riikidele ning EKP vajadus laiendada oma volitusi euro kaitsmiseks 

nimetatud tingimustel. Kuid poliitiliselt on olnud võimatu rakendada ühist võlga ühiste võlakirjade 

kujul - lühiajaliste lahknevate huvide tõttu, aga ka seetõttu, et see fundamentaalne muudatus vajaks 

tõenäoliselt demokraatlikumat legitiimsust, mis võib hõlmata muudatusi Euroopa lepingutes, 

institutsioonilisi muudatusi, ja rahvahääletused. 

Seega selle asemel, et lahendada probleemid eurotsooni tasandil, kust need tulenevad, võttis 

Euroopa Komisjon selle üle ja pakkus välja idee. Esimest korda kunagi võtab Euroopa Liit ise 

märkimisväärse summa võlgu. Nii see töötab. Esiteks vabastab komisjon võlakirju, mida pangad 

ja investorid saavad osta EKP loodud rahaga. Seejärel annab komisjon selle raha ELi valitsustele 

osaliselt tagastamatu abina ja osaliselt soodsate krediiditingimustega. Osariigid saavad 

investeerida ja proovida säästa oma majandust või taaskäivitada. Seda tehes tegutseb Euroopa 

Komisjon rahapoliitiliselt föderaalvalitsusena, mis loob oma riikidele valuutat, kuna mõned 

neist ei suuda eurorežiimi ajal seda enam enda jaoks piisavalt teha. Selle lahenduse tulemuseks 
on ka ühisvõlg, mille põhjustaksid ka eurovõlakirjad, kuid eeliseks on see, et Euroopa Liidul koos 

oma nõukogu, parlamendi ja komisjoni institutsioonidega on demokraatlikum legitiimsus ja ta 

saab liikuda kiiremini. Puuduseks on see, et kokkulepitud rahasumma ei ole kriisi mõõtmete 

jaoks piisavalt suur ja sekkumine on mõeldud ainulaadseks. Eurotsooni ülesehituses pole 

muudatusi tehtud, nii et liikmesriigid peavad ikkagi leidma pikaajalise perspektiivi.  
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Eurotsooni institutsionaalne probleem seisneb selles, et demokraatlik seadustamine, kulutused ja 

inflatsiooni võimalikud negatiivsed tulemused ei ole enam samal tasapinnal - nagu see oleks 

rahvusvaluuta puhul. Eurotsoonis on riikide parlamendid ja valitsused endiselt kõige õigustatumad 

demokraatlikud esindajad ja seega need, kes peaksid otsustama kulutuste ja raha loomise üle. Kuid 

olukorras, kus mõnes riigis on tõsiseid kulutusi, võib inflatsioon tekkida ka parsimoonilistes osariikides, 

mis ei saanud kulutamisest kasu ega saa hääletada ka teise riigi kohusetundlikkuse negatiivsete 

tagajärgede vastu. Seevastu pole eurotsoonis ühtegi demokraatliku legitiimsusega valitsusasutust, mis 

saaks otsustada otseste kulutuste üle kodumajapidamiste ja ettevõtete kasuks. Euroopa lepingute 

ebaproduktiivne lahendus seisnes kulutuste täielikus piiramises - mis on ühtlasi demokraatliku 

poliitikaruumi rikkumine. Viimane esialgne vastus sellele dilemmale on Euroopa Komisjoni võlgade 

võtmine. Jääb üle oodata, kuidas institutsioonid veelgi kohanevad. Majanduslikust seisukohast on see 

lihtne; riiklikul või riikidevahelisel tasandil tuleb mõnel valitsusasutusel lubada võlg võtta, luua 

piisavalt raha ja kulutada see reaalmajandusse, kriisist ülesaamiseks ja parimal juhul meie mandri 

„tuleviku sobivaks“ muutmiseks. 
 

➔ Tuleviku ja jätkusuutlikkuse teemal vaadake selle veebisaidi artiklit "Kliima ja majandus". 

 

Igat liiki raha loomist arvestatakse ühtemoodi, kajastades mõlema osapoole nõudeid ja 

kohustusi. Kõik võlad näevad bilansis ühesugused välja, olgu siis valitsus võlgu keskpangale või 

Marta võlgneb oma pangale. Kuid tegelikult ei ole valitsuse võlad samad kui majapidamiste 

võlad. Kanada valitsuse ja Marta-suguse isiku võlgadel on väga erinevad tagajärjed. Kui meil 

eraisikutena on võlgu ega saa neid tagasi maksta, seisame silmitsi tõsiste juriidiliste 

probleemidega. Meid ähvardavad kohtuasjad, kohtutäiturid, sundtäitmised, õiguskaitse. Me 

võlgneme raha, mida me ei saa luua, ja seetõttu peame leidma viisi, kuidas seda hankida, kui 

see peaks maksma. Isegi kommertspangad, kes saavad luua hoiuste raha, on ainult tegeliku 

valuuta kasutajad ja sõltuvad keskpanga laenudest. Nad lähevad pankrotti, kui nende 

omakapital läheb miinusesse. Siis on riigiasutuste otsustada, kas nad sulgeda, päästa või 

riigistada. 

Valitsuse võlg on aga teist laadi. Kuna riigil on valuuta monopol, on tal õigus toota sellist raha, 

nagu ta võlgu on. Riigi enda keskpank, erinevalt tavalisest kommertspangast, ei saa pankrotti 

minna. Ja kui valitsus on keskpangale võlgu, siis riik esindab lõppkokkuvõttes mõlemat rolli. 

Seda erinevust näete meie Kanada näitel väga hästi. Kui valitsuse võlakirjade tähtaeg saabub ja 

rahandusminister peab raha tagasi maksma - kas ta jääb hätta? Ei! Sest erinevalt tavalistest 

võlglastest ei pea rahandusminister valitsuse võlgade tasumiseks meeleheitlikult rahaallikat 

leidma. Ta saab lihtsalt emiteerida uue võlakirja ja panna keskpanga looma vana võla 

tasumiseks uut raha. Seega asendatakse vana võlg lihtsalt uuega. Võla ja võlakirjade summa 

jääb samaks, ainult tähtaeg lükatakse edasi. Ei värisemist ega rahandusministri jaoks 

ebakindlust - Kanada keskpank on juriidiliselt kohustatud koostööd tegema (ja isegi intressid, 

mille rahandusminister Kanada keskpangale maksab, naaseb aasta lõpus valitsuse eelarvesse). 

Seega, kuigi valitsuse rahatoodang on mõlema võlgade ja nõuetega osapoole bilansis 

nõuetekohaselt kajastatud, on see põhimõtteliselt riigi enda asi. Oma valuutamonopoli tõttu 

on ta samaaegselt nii võlausaldaja kui ka võlgnik; see loob raha. 
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See lugu ei muutu palju, kui keskpank on vahepeal võlakirjad pankadele ja erainvestoritele või 

isegi välisinvestoritele müünud. Võlakirjade tähtaja saabumisel teeb sama ka rahandusminister: 

ta asendab vana võla uuega, müües uusi võlakirju, et tasuda aeguvate võlakirjade omanikud, 

ükskõik kes nad ka poleks. Kanada rahandusminister saab uued võlakirjad uuesti keskpangale 

müüa - või otse pankadele nagu enamikus riikides. Kui ta pankadele müüb, võib ta loota 

keskpangale vajaliku raha loomiseks ja laenamiseks, manipuleerides nendega äsja emiteeritud 

võlakirjade ostmiseks peamiste intressimääradega. See tagab, et riik saab alati uusi võlakirju 

paigutada. Seega ei ole ohtu, et valitsus ei saaks maksta tagasi võlakirja, sõltumata sellest, kes 

seda hoiab. Ainus erinevus riigivõlakirju omava erasektoriga on intress ja positiivse 

intressimäära olemasolu. Rahandusminister peab maksma pankadele ja erainvestoritele 

intresse ega saa aasta lõpus raha tagasi (nagu siis, kui keskpank ise hoiab võlakirju). Kuid ka 

aegadel, kus keskpank peab inflatsiooni kontrollimiseks kehtestama kõrged intressimäärad, kui 

intressid tekitavad riigieelarvele liiga suuri kulusid või avaldavad jaotamise suhtes 

ebasoovitavaid mõjusid - võiks valitsus alati maksustada kõrge tulu saajaid huvide hüvitamist.  

 

Loomulikult tuleb individuaalne riigivõlakiri alati selle tagastamisel tagastada. Kuid nagu äsja 

nägime, kui võlakiri on nomineeritud riigi enda vääringus, pole see riigi keskpangaga riigi jaoks 

probleem. Seevastu valitsuse võlga tervikuna ei pea tagasi maksma, vaid see võib lihtsalt jääda 

bilanssi ja tõsta kaugemale tulevikku. Seda seetõttu, et ükski võlausaldaja ei ootaks raha 

tagasimaksmist. Raha päritolu on riigi keskpanga bilanss, kus raha tekkis registreerimisel. Ja 

keskpank pole nagu tavaline võlausaldaja, kes vajab kiiresti oma raha tagasi. Vastupidi, keskpank 

saab lõputult uut raha toota. See loob raha lihtsa bilansi pikenduse abil - ja kellelegi ei tehta 

kahju. Seni, kuni valitsus rahaloomega üle ei pinguta ja inflatsiooni ei provotseeri, pole riigivõlg 

probleem ja võib lihtsalt rahulikult oma bilansis püsida. See võib isegi mõõdukalt kasvada - seni, 

kuni inflatsioonist pole märke.  

Riigivõla rahumeelse eksisteerimise võimaldamine on ka kodumajapidamiste ja ettevõtete huvides. 
Tegelikult on bilansis olev riigivõlg vaid erasäästude tagakülg. Riigivõlg tõuseb siis, kui riik teeb kulutusi 
ega maksusta neid samas summas tagasi. Riigivõlale vastav raha on seega endiselt 
erakontrollikontodel, mis on erasektori kokkuhoid. Kui riik sooviks nüüd vähendada riigivõlga 
absoluutarvudes, peaks ta need erahoiused maksustama. Riigil peaks pikka aega olema eelarve 
ülejääke, see tähendab, et valitsus maksustaks alati rohkem kui kulutab, vähendades seeläbi erasäästu 

aasta-aastalt. Alles siis kaob osa riigivõlast bilansist, millest see pärineb. Kas see on siiski seda väärt? 
Üksikute ebamugavusi arvestamata on suur tõenäosus, et kogu majandus reageeriks sellele 
strateegiale halvasti. Kodumajapidamised ja ettevõtted reageerivad kõrge maksukoormuse ja väheste 
valitsuse investeeringute survele pessimistlikult ja rohkem kokku hoides. Üsna varsti üritaks riik mitte 
ainult raha kokku hoida ja investeeringuid vähendada, vaid ka erasektor. Nõudlus väheneks ning 
seetõttu kannataksid tootmine ja tööhõive. Majanduslanguse saabudes oleks riigivõlgade 
tagasimaksmise eksperiment tõenäoliselt lõppenud ja valitsus otsustab uue eelarvepuudujäägi 
kulutamise majanduse toetamiseks, alustades tsüklit uuesti. Tegelikult pole valitsuse võlga üldjuhul 
tagasi makstud. Regulaarselt on langenud ainult nn valitsemissektori võlasuhe. Valitsussektori 
võlasuhe on võimalus esindada valitsemissektori võlga suhteliselt protsentides sisemajanduse 
koguproduktist (SKP). See tähendab, et riigivõla suhte langemiseks piisab SKP tõusust. Seevastu 
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absoluutarvudes ei vähene valitsemissektori võlg peaaegu kunagi. Vastupidiselt kõigile väljendatud 
headele kavatsustele ei maksta seda tagasi, sest praktikas tooks iga tõsine katse peagi 
majanduslanguse. Lõppude lõpuks võrdub riigivõla tagastamine rahasumma vähendamisega. Ja 
viimase tagajärjena tähendaks kogu riigivõla tagasimaksmine kogu raha võtmist eraisikute ja pankade 
kontodelt ning selle kadumist suurest avalikust bilansist, kust see algselt pärineb. Kõik võlad oleksid 
kadunud ja koos nendega kõik säästud ja kogu raha.  

 

Inflatsioon tähendab, et raha kaotab väärtuse, teisisõnu, kaupade ja teenuste kallinemine. 

Inflatsioon on keeruline nähtus. Üks tüüpiline olukord, mis viib inflatsioonini, on siis, kui nõudlus 

tõuseb rohkem kui saadaolevate kaupade ja teenuste kogus (või kui kaupade ja teenuste kogus 

väheneb nõudlusest rohkem). Rahapakkumine on ainult üks paljudest seotud teguritest. See 

sõltub ka sellest, kui palju raha inimesed kokku hoiavad. Kuni rahapakkumine suureneb, samal 

ajal kui inimesed lihtsalt koguvad lisaraha oma kontodele ja ei kuluta seda, ei juhtu midagi. 

Sama oluline on see, kas kaupade ja teenuste tootmine suureneb või väheneb. Kui reaalsete 

väärtuste tootmine kasvab koos rahapakkumisega, jääb raha väärtus stabiilseks. Tavaliselt 

toimub inflatsioon buumi ajal, kui tootmine jõuab oma piirini, kuna kõik tehased töötavad 

täisvõimsusel ja valitseb täielik tööhõive. Siis tõusevad palgad, mis ajab hindu üles. Sellistel 

juhtudel üritab keskpank oma põhiintressimäära abil pankade raha loomist aeglustada. Kõrge 

intressimäär eesmärk on heidutada ettevõtteid ja eraisikuid buumi olukorras üha enam laene 

võtma. Tegelikult kasvab pankade enda raha loomine headel aegadel automaatselt ja seetõttu 

kipub see avaldama inflatsiooni. Riigi poolt loodud rahaloomed, vastupidi, tavaliselt buumis ei 

laiene, vaid kiirenevad majanduslanguse ajal. See tähendab, et teoreetiliselt võib valitsuse raha 

loomine eelarvepuudujäägi kulutamise kaudu valel hetkel olla ka inflatsiooniefektiga. 

Inflatsiooni vastu võitlemiseks on siiski tõhusaid vahendeid. Nõudlust saab vähendada kahel 

viisil: esiteks saab keskpank tõsta intresse niivõrd, kuivõrd laenunõudlus ja seeläbi pankade 

hoiustamisraha väheneb. Või saab riik tõsta makse ja seeläbi erasektorilt raha ja nõudlust välja 

võtta. 

Raskem võidelda on muu probleem - deflatsioon. Deflatsiooni korral tõuseb raha väärtus. See 

kõlab esialgu inimesele meeldivalt. Kuid see on ohtlik kogu majandusele. Põhjus on see, et 

deflatsioon tekib siis, kui nõudlus on liiga madal, mis käib käsikäes majanduslanguse ja 

töötusega. Ebapiisava nõudluse ja tööpuuduse probleemide tugevdamise vastastikku. Kuna 

nõudlust on vähe, aeglustub tootmine. Selle tulemusel tõuseb töötus, mis tähendab, et veelgi 

vähem inimesi, kes on raha, mida kulutada, nii väheneb nõudlus selles. Müüjad vähendavad 

hindu, et üldse kliente leiavad. Langevad hinnad muudavad tootmise veelgi vähem kasumlikuks. 

Deflatsioon, kui see on tõsiselt sisse löönud, viib allakäiguspiraalini. 

Ja keskpangad on oma baasintressimääradega deflatsiooni vastu võimetud. Kõik nad üritavad 

madala baasintressimääraga ettevõtteid ja majapidamisi motiveerida laene võtma ja 

investeerima. Kuna aga nõudlust ja kasumit pole, on isegi nullintressimääraga laen ettevõtte 

jaoks liiga suur risk. Ja eraisikud kardavad oma töökoha pärast. Nüüd üritavad kõik säästa raha 

või maksta oma laene tagasi nii kaua kui võimalik. Pangad ise ei taha laenu anda, kartes, et nad 

ei saa raha tagasi. Järelikult pankade krediidiraha loomine seiskub. See dünaamika on põhjus, 
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miks keskpangad taotlevad 2-protsendilist inflatsiooni. Nad püüavad säilitada turvamarginaali, 

millele baasintressimäär ikkagi mõjutab. Kui deflatsioon on kogu erasektoris - 

kodumajapidamistes, ettevõtetes ja kommertspankades - seatud, toimige protsükliliselt ja 

muutuvad intressimäärad ei muuda nende käitumist.  

Siinkohal saab majandust päästa, nõudlust stimuleerida ja tööturgu kaitsta ainult valitsus. 
Kuna riik ei pea teenima kasumit ega pea oma võlga tagasi maksma, on ta ainus, kes saab 

tegutseda vastutsükliliselt ja ujuda voolu vastu. Riikliku valuutamonopoli abil saab valitsus 

ikkagi raha kulutada, kui keegi teine seda ei saa ega taha. 

➔ Majanduskriiside kohta vt ka artiklit "Majandusstrateegiad kriisi ohjamiseks: kasinuse 

või valitsuse investeerimisprogrammid?" sellel veebisaidil. 

 

 

Majandusõpikutes on tavaliselt endiselt neoklassikalisel teoorial põhinevad rahamudelid. Pangasid 

kirjeldatakse endiselt kui "finantsvahendajaid" ja endiselt õpetatakse valemit "raha loomise kordaja" 

- kuigi keskpangad on nüüd selgesõnaliselt vastuolus mõlema kontseptsiooniga ja väidavad, et need 

ei ole kooskõlas pangandussüsteemi tava ja raamatupidamiseeskirjadega.  

Mõiste "pangad kui finantsvahendajad" eeldab, et pangad laenavad klientide hoiuseid laenuvõtjatele. 

Seetõttu suunaksid pangad raha ainult sinna, kuhu seda vaja on. Sel moel saab rahast nagu kõigist 

teistest kaup, mida pakutakse ja nõutakse ning saab selles turuprotsessis oma hinna, intressi. See 

eeldus võimaldab neoklassikalisel teoorial pidada raha “neutraalseks”, kuna see ei põhjusta endast 

mingeid tagajärgi ja kõige olulisem on see, et see ei mõjuta üldse tarbimist ega töötust. Samal ajal 

rõhutab see teooria säästmise tähtsust. Keegi peab kõigepealt raha kõrvale panema, et keegi teine 

saaks investeerida. Selle rahamõiste abil saab õigustada näiteks kokkuhoiupoliitikat ja ideed, et 

kokkuhoid võiks olla finantskriisis „ravi”. 
 

Raha loomise kordaja on omakorda valem, mis on välja töötatud selleks, et arvutada, kui palju pangad 

saavad raha edasi laenamise teel säästa. Valemi järgi määrab säästude korrutamise võime keskpanga 

rahapakkumine ja piirab seda. See tähendaks, et hoiuse raha pakkumist saaks kontrollida keskpank ja 

see ei sõltuks tegelikust majanduslikust nõudlusest. Tegelikult ei saa keskpangad siiski oma keskpanga 

raha kaudu rahapakkumist kontrollida ega isegi reguleerida. Vastupidi, pankade suurenenud 

hoiustamisraha loomine ja kaudne suurem nõudlus keskpanga raha järele lasevad keskpanga 

rahapakkumisel tõusta (vt Bundesbank 2017). Kuigi pangad sõltuvad tõepoolest keskpangast, kuna 

neil on alati vaja tema keskpanga raha, ei saa keskpank neist nõuetekohaselt eraldatud laenude 

andmise korral keelduda. See saab määratleda baasintressimäära (mis ei ole seega raha turuhind) 

ainult väliselt ja proovida seeläbi kaudselt hoiuste raha loomise kasvu aeglustada.  

 

Need küsimused tunduvad esialgu abstraktsed ja tehnilised. Kuid neil on kaugeleulatuvad tagajärjed. 

Kui pangaraha mõistetakse puhtalt laenurahana, nagu see artikkel näitab, pole hilisemaks 

investeerimiseks esialgu vaja raha kokku hoida, kuna investeeringuid saab katta laenuga. See 

hõlbustab nõudlust ja seega kolmandate isikute kokkuhoidu, mis muidu poleks olnud võimalik. 

Pankade krediidiraha on seega kõike muud kui neutraalne, kuna headel aegadel võimaldab see hoogu 
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ja kasvu, kuid kuna selle tootmine sõltub laenunõudlusest, on see ka kriiside suhtes ülimalt haavatav. 

Kriisi ajal ei taha keegi laenu võtta - ja isegi kui ta seda teeb, ei anna pank seda kehvade 

tagasimakseprognooside tõttu. Selle asemel tagastatakse üha rohkem laene ning seetõttu väheneb 

rahapakkumine ja nõudlus veelgi. Krediidiraha vajab kasumit ja sellel on seega protsükliline mõju. Kriisi 

ajal saab sellest osa probleemist ja see ei saa ise taastuda. Ja isegi nullprotsendiline baasintressimäär 

ja pankade üleujutamine keskpanga rahaga ei too korralikus majanduslanguses kaasa rohkem laene. 

 

Selles kontekstis on veelgi olulisem keskenduda valitsuse raha loomisele eelarvepuudujäägi kaudu. 

MMT analüüs tõestab, et eelarvepuudujäägi kulutamine on palju enamat kui ainult valitsuse võlg. See 

on ka “kogu rahaloomingu ema”, demokraatlik raha loomine poliitiliselt kasulikel eesmärkidel, samuti 
ainus antitsükliline rahaloom, mis suudab inimesi rahaga varustada, kui keegi teine seda ei saa. 

 

 

Alates 1990. aastatest on MMT-d arendanud USA majandusteadlased ja finantsturu praktikud 

nagu Randall Wray, Warran Mosler, Stephanie Kelton, Pavlina Tcherneva kui ka Austraalias 

tegutsev William Mitchell. Saksamaa olulisim esindaja on Dirk Ehnts, kelle raamat "Geld als 

Kredit" ("Kaasaegne rahateooria ja Euroopa makroökonoomika") oli selle artikli jaoks oluline 

ning on ka T-konto esitluse allikas. MMT-ökonomistid viitavad järgmistele ajaloolistele 

eelkäijatele ja nende ideedele: Abba Lerner (ülioluline on inflatsioon ja töötus, mitte riigivõlg), 

Georg Friedrich Knapp (raha saab väärtuse riiklikest maksudest), Alfred Mitchell Innes (võrdsete 

võlg), John Maynard Keynes (ühe kulud moodustavad alati teise tulud), Wynne Godley (tulud 

võrduvad kulud ka valdkonna tasandil) ja Hyman Minsky (krediidiraha viib finantssüsteemi 

kriisitundlikkuseni). 

MMT on suures osas puhtalt kirjeldav ja analüüsib meie rahasüsteemi hetkeolukorda. 
Metoodika koosneb finantssüsteemi ja rahandusministeeriumide empiirilisest jälgimisest ning 

kõigi era- ja riigiosaliste vaheliste raamatupidamistehingute jälgimisest. Selles rakendatakse 

erinevate sektorite (era-, valitsus-, välismaa) saldode täiendavat analüüsi, mis vastab 

raamatupidamisele makrotasandil. Selle metoodika järgi on ka MMT tulemused võltsitavad, mis 

on rahateoorias ainulaadne. Selle kirjeldava osa osas pole teaduslikke vastuväiteid. Täpselt seda 

MMT kirjeldavat osa püütakse selles artiklis kokku võtta. 

Peale selle on ka normatiivne osa, milles MMT ökonomistid teevad oma analüüsi põhjal 

järeldused. Nad esitavad erinevaid ideid raha- ja eelarvepoliitika mõistlikuks juhtimiseks, mis 

võiks algatada ulatuslikke muudatusi. Mõistetavalt viib see teooriaosa sageli vastuseisu ja 

poleemikani, põhjustades sügavaid poliitilisi tagajärgi. Kuid tavaliselt on vastuväited üldistatud 

ja kompenseerivad põhjendavate argumentide puudumist kirjeldava osa vastu. Tervikpildi 

saavutamiseks on järgnev ülevaade MMT normatiivsest elemendist. MMT majandusteadlased 

nõustuvad, et riigivõlg on iseenesest tühine ega vääri täiendavat tähelepanu. Nad soovitavad 

kaaluda hoopis töötuse ja inflatsiooni näitajaid, sest need on kaks tegelikku nähtust, mida tuleks 

tegelikult kontrollida. Keskendumine valitsemissektori võlgadele on seega mõttetu, kuna 

puudub empiiriline tõend põhjusliku seose kohta valitsuse võla ja inflatsiooni vahel. MMT 

majandusteadlased jõuavad seega provokatiivsele järeldusele: seni, kuni pole märkimisväärset 

inflatsiooni, saab riik kasutada rahaloomise monopoli ja kulutada raha oma demokraatlikult 

otsustatud poliitikale. Eelistatult peaks ta seda tegema töö loomise kaudu. MMT-ökonomistid 
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ütlevad mõnikord otse, öeldes, et kui tööpuudus on liiga kõrge, siis on riigivõlg liiga madal. 

Rahapoliitika osas soovitavad MMT-ökonomistid inflatsiooniga toime tulla maksude, mitte 

põhiintresside korrigeerimisega, kuna kõrge baasintressimäär aeglustab reaalmajandust sageli 

määral, mis kutsub esile töötuse tõusu. Põhiintressimäär kui vahend muutuks seega 

loobumatuks ja intresside maksmine muutuks poliitiliseks küsimuseks. 

Pealegi on MMT-ökonomistid esitanud väga konkreetse ja sotsiaalselt kaugeleulatuva 

ettepaneku, mida saab siin vaid puudutada. Nn MMT töökoha garantii aitaks lahendada 

samaaegselt raha- ja eelarvepoliitika kaks kõige olulisemat probleemi: töötus ja rahaline 

stabiilsus. Töögarantii toetab õigust riiklikult kindlustatud tööle kõigile, kes on võimelised 

töötama, tahavad töötada ja ei leia tööd. See programm toimiks majanduse tugeva automaatse 

stabilisaatorina. Majanduslanguse ajal läheksid paljud inimesed töögarantii erasektorilt 

avalikule sektorile üle - nõudlus väheneks seetõttu aeglasemalt kui teistel juhtudel ning 

deflatsiooni välditaks. Vajalikud eelarvepuudujäägi kulutused ei põhjustaks inflatsiooni, kuna 

ühelt poolt tekitaks lisatöö lisateenuseid ja teisalt tasustataks avaliku sektori töötajatele riiklikult 

kinnitatud palgamäära, mis kinnitab tööjõu hinna inflatsiooni vastu. Kui majanduse elavnemine 

toimub, naaseb rohkem inimesi erasektorisse. Erasektori tööandjad võiksid hankida avaliku 

sektori haritud töötajate hulgast, nii et isegi buumiajal viivitaks palkade ja hindade tõus. Sellest 

hoolimata võib riik inflatsiooni ilmnemisel suurendada maksustamist, et süsteemist nõudlust 

eemaldada. 

Sõltumata arvamusest töökoha tagamise kohta laiendab MMT demokraatlikku ulatust üldiselt. 
Riigil on raha, sest see võib raha luua. Valitsuse võlg pole iseenesest probleem, vaid on hoopis 

raha loomise tagakülg. Selle mõtteviisi omaksvõtmisega võiksime poliitiliste projektide 

rahastamise arutamise asemel keskenduda sellele, milliseid poliitilisi projekte rahastada. See 

teooria on julgustav, eriti seoses eelseisvate transformatsiooniprotsessidega kliimamuutuste ja 

tulevaste kriiside kontekstis. See näitab, et meil on vahendeid oma tuleviku kujundamiseks. 
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Sularaha: raha materiaalsel kujul, see tähendab paberraha ja mündid. Selle annab välja riik ja 

see on ametlik seaduslik maksevahend. Sularaha on osa keskpanga rahast. Ainult sularahaks 

vahetatavus annab hoiustatavale rahale selle väärtuse. Sularaha on ainus rahaliik, mis ringleb 
mõlemas rahatsüklis. 

Keskpank: riigi pank ja institutsioon, mis praktiliselt teostab riigi raharaha loomist. Keskpank 

loob rahasüsteemi jaoks raha omal algatusel ja saab panganduskriisi korral selle piiramatu 

krediidiga stabiliseerida, toimides nn viimase abiandjana. Kuid keskpank loob ka uue raha, 

mida on vaja valitsuse eelarvepuudujäägi kulutamiseks, ehkki paljudes osariikides keskpank 

ja valitsus ei tee otsest koostööd, vaid kasutavad pankasid vahendajatena. Kõige olulisem 

vahend, millega keskpank ajab oma rahapoliitikat ja üritab mõjutada pankade raha loomist, 
on peamine intressimäär. 

Keskpanga raha (valuuta või reservid): tegelik riigi (või riigiülene) valuuta. Keskpank loob 

selle sularahana ja sularahata rahana keskpanga kontodel. Valitsus, keskpank ja pangad 

kasutavad omavahel ainult keskpanga raha. Pankade hoiuraha saab oma väärtuse ainult 

keskpanga rahaks vahetatavana. Pangad vajavad alati keskpanga raha: sularaha 

väljavõtmiseks klientidele, arveldamiseks ja tehinguteks teiste pankadega ning kohustuslike 

reservide jaoks. Pangad saavad selle keskpangalt baasintressimääraga.  

Defitsiitsed kulutused (eelarvepuudujäägi kulud): see osa valitsuse aastaeelarvest, mida ei 

kaeta sama suure maksutuluga. Defitsiitne kulutamine toob kaasa riigi raha loomise ja 

vastloodud raha jõuab krediidina kodumajapidamiste ja ettevõtete kontodele. Kõigi aastate 

eelarvepuudujäägi kulutused moodustavad riigivõla summa. 

Hoiuste raha (pangaraha, pangahoiused, giralraha): hoiused, mis meil kodanikel on meie 

arvelduskontode varade poolel. Hoiuste raha teenivad pangad alati, kui nad annavad 

kodumajapidamistele ja ettevõtetele laenu või ostavad neilt väärtust. Pankade jaoks 

hoiustada raha esindab võlga oma klientide ees, kuna nad peavad selle välja maksma või oma 
nimel üle kandma - seega on see pangabilansi kohustuste poolel. Hoiuste raha on koos riigi 

sularahaga raha, mida kodumajapidamised ja ettevõtted kasutavad oma finantssuhtluseks. 

Fiati raha: valitsuse emiteeritud raha, mida ei kaeta ükski materiaalne ekvivalent, näiteks kuld 

või hõbe. Fiati raha on rahvusvaheline rahanorm vähemalt alates 1971. aastast, kui USA 

tühistas kullastandardi viimase jäänuse. Selle eeliseks on see, et iga riik saab vabalt oma raha 

luua ja tehniliselt ei saa pankrotti minna, kui ta on võlgu ainult oma vääringus. 

 

Valitsuse võlakirjad: valitsuse võlakirjad. Neil on tähtaeg, need on vääringus vääringustatud ja 

pakuvad tavaliselt intressimäära. Valitsuse võlakirjad on investorite seas väga populaarne kui 

võimalikult ohutu investeering ja need on institutsiooniliste investorite, näiteks kindlustusseltside 

jaoks hädavajalikud. Vastupidiselt levinud arvamusele ei teenita riigivõlakirjad riigile raha kogumist 

(kuna riigil on raha loomise monopol ja keskpank). Tehniliselt on riigivõlakirjad pigem 

pangandussektori likviidsuse neelamiseks ja seega põhiintressimäära tõhususe tagamiseks. 
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Eraisikutele edasi müüdavad riigivõlakirjad sulgevad nõudluse ja omavad seega ka inflatsioonivastast 

mõju.  

Valitsuse võlakirjad: valitsuse võlakirjad. Neil on tähtaeg, need on vääringus vääringustatud 

ja pakuvad tavaliselt intressimäära. Valitsuse võlakirjad on investorite seas väga populaarne 

kui võimalikult ohutu investeering ja need on institutsiooniliste investorite, näiteks 

kindlustusseltside jaoks hädavajalikud. Vastupidiselt levinud arvamusele ei teenita 
riigivõlakirjad riigile raha kogumist (kuna riigil on raha loomise monopol ja keskpank). 

Tehniliselt on riigivõlakirjad pigem pangandussektori likviidsuse neelamiseks ja seega 

põhiintressimäära tõhususe tagamiseks. Eraisikutele edasi müüdavad riigivõlakirjad sulgevad 

nõudluse ja omavad seega ka inflatsioonivastast mõju. 

Põhiintressimäär (baasintress, põhimäär): intressimäär, mida keskpank võtab 

kommertspankadelt nende laenatud keskpanga raha eest. Rahvusvaluuta puhul on 

riigivõlakirjade intressimäär vaid veidi kõrgem baasintressimäärast, kuna need on sama 
turvalised kui valuuta ise. Pangad edastavad intressimäära oma eraklientidele koos vastavate 

riskitasudega. Nende mehhanismide abil mõjutab põhiintressimäär kõiki valuutapiirkonna 

intresse. Keskpanga jaoks on see kõige olulisem vahend. Kui majandus on kuum, pangad 

annavad üha rohkem laene ja inflatsioon ähvardab, tõstetakse põhiintressimäära ja see 

pidurdab. Majanduslanguse ajal on baasintressimäära langetamine vähem efektiivne, sest 
isegi nullintressiga laen on liiga kallis, kui nõudluse ja kasumi ootused puuduvad. 

Riigivõlg (riigivõlg, valitsuse võlg, riigivõlg): kõigi aastaste eelarvepuudujääkide summa, 

millest on lahutatud eelarve ülejääk teistel aastatel. Riigivõlg vastab ka rahale, mille valitsus 

on oma olemasolu jooksul erasektori kasuks loonud ega ole tagasi maksustanud ning seega 

(välistades välisraha sisse- ja väljavoolu) peegeldab erasektori netosäästu. 

Riigivõla suhe (võla suhe SKP-sse): riigivõlg mitte absoluutarvudes, vaid sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) suhtes. See tähendab, et riigivõla suhe väheneb SKT suurenemisel 

automaatselt. Isegi kui valitsuse võlga tegelikult harva tagasi makstakse, on riigivõla suhe 
olnud hea majanduse ajal paljudes riikides korduvalt langeda, seda protsessi nimetatakse ka 

"võlgadest väljakasvamiseks". Teiselt poolt tõuseb riigivõla suhe SKP vähenemisel 

automaatselt - isegi kui uut võlga ei võeta. 

Sektorid (erasektor / avalik sektor / välisriigid): erasektori moodustavad 

kodumajapidamised ja ettevõtted (sealhulgas eraõiguslikud kommertspangad, kui pole teisiti 

täpsustatud) ja see on vastu avalikule sektorile, st föderaalriigile. Kolmas sektor on välisriigid 

(neid nimetatakse ka “muuks maailmaks”). Majanduse analüüsimisel kuulub iga 
majandusagent paratamatult ühte kolmest sektorist. 

Valdkondlik analüüs: Arvestades, et krediidiraha süsteemis on iga krediidisaldo paratamatult 

tekkinud koos võlaga, saab sektoriteks jaotamise abil vastata järgmisele küsimusele: Kui riigi 

erasektoril on 10 miljardi euro suurune netosääst ja sama riigi avalikul sektoril on ainult 4 

miljardi euro suurune võlg - kellel on veel 6 miljardi euro suurune võlg? See peab olema 

välisriik - nagu kellelgi peab olema. 
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Tekst:  

Inglise keskpank, Raha loomine tänapäevases majanduses, Kvartalibülletään 2014 I kvartal 
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ajaloolisest arengust. 
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28 (2017) 3, S. 89-103, 2017 MMT ülevaade hõlpsasti loetavas artiklis.  

 

Hermann, Ulrike (2013), Der Sieg des Kapitals: Wie der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte von 

Wachstum, Geld und Krisen, Frankfurt (Main): Westend Verlag Väga lõbus sissejuhatus meie 
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eurotsooni probleemid; veelgi avalikum sõbralikum: UH YouTube'i loengud selle ja tema teiste 
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Hofmann, Alex (2017), Demokratie und Währung: Grundbegriffe einer empirischen Geldtheorie, pdf 

unter https://www.pufendorf-gesellschaft.org/grundbegriffe-empirischer-geldtheor MMT-ülevaade 
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Kelton, Stephanie (2020), The Deficit Myth: Modern Monetary Theory and the Birth of the 

People's Economy very readable book for a general audience, by the well-known MMT 

economist and consultant of Bernie Sanders; highly recommended as an introduction and for 

an effortless deepening also her lectures on youtube.  

Kelton, Stephanie (2020), Defitsiitmüüt: kaasaegne rahateooria ja rahvamajanduse sünd väga 

loetav raamat üldsele publikule, autor MMT tuntud majandusteadlane ja Bernie Sanders; väga 
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Mitchell / Wray / Watts (2016), Kaasaegne rahateooria ja -praktika: sissejuhatav tekst 

Kaasaegne rahateooria: Aabits makroökonoomikast suveräänsetele rahasüsteemidele, teine 

väljaanne, 2015 sissejuhatav õpik ülikoolide makromajandusüliõpilastele MMT-s.  

Mosler, Warren (2010), Majanduspoliitika 7 surmavat süütut pettust, St. Croix: Valance Co., 
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tugevalt orienteeritud USA-Ameerika kontekstile.  

Wray, L. Randall (1998), Tänapäevase raha mõistmine: täieliku tööhõive ja hinnastabiilsuse 
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lühidalt:  

Rühm loob demokraatliku riigi, millel on oma valuuta. See mängib ja tasakaalustab kolme 

leibkonna aastat avaliku sektori kulutuste ja maksudega. Rühm vaatleb ja arutleb hiljem, 

kuidas arenevad riigi defitsiidid ja erasäästud üksteise suhtes. 

 

Mida õpitakse:  

Riigil on valuuta monopol, raha loomine on riigi suveräänne õigus.  

Riigi valuutamonopoli teostatakse demokraatlikult eelarvealaste õigusaktide kaudu.  

Valitsuse raha loomine tuleb valitsevate raamatupidamiseeskirjade kohaselt kajastada võlana.  

Valitsuse raha loomine kajastub siis, kui valitsuse võlg satub erakontodele.  

Valitsuse võlg ja erasektori netosäästud kasvavad ja langevad paralleelselt (jättes muu 
maailma sektori kõrvale).  

 

Vajalikud materjalid:  

Tahvel, värviline paber (raha teenimiseks), värviline paber (väikeste rühmade tulemuste ja 

puuduvate elementide salvestamiseks seinale postitamiseks). 

Mäng I osa: riik on loodud, valitakse valitsus ja valuuta nimi 
1. Fraktsioon moodustab uue riigi parlamendi ning valib valitsusjuhi ja rahandusministri. 

Rahandusminister nimetab keskpanga juhi.  

 

2. Valuuta nime üle otsustab parlament. Valitsusjuht kogub tahvlile nimeettepanekud ja kutsub 

välja hääletuse. (Lisatud näites: kaasaegne)  

 

3. Tehakse poliitilised otsused ja esimene eelarveseadus. Valitsusjuht palub parlamendil 

poliitilisi eesmärke. Iga parlamendiliige nimetab eesmärgi, mis juhatusele märgitakse. 

Rahandusminister kirjutab iga eesmärgi taha nt. 10 000 kaasaegset ja liidab seejärel eelarve. 

Parlament kinnitab eelarve häälteenamusega, andes sellega vastu uue riigi esimese 

eelarveseaduse. (Lisatud näites: 10 osalejat läbivad 100 000 moodsa eelarve).  

 

4. Võetakse vastu maksuseadus. Parlament otsustab, kui suur osa valitsuse kulutustest oleks 

pidanud aasta lõpus maksude kaudu valitsusele tagasi tulema. (Näpunäide treenerile: ärge 
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seletage liiga palju, vaid jätkake protsendiliste ettepanekutega. Valitsus märgib tahvlile kolm 

protsenti (nt 10%, 50% 90%). Toimub hääletus. 

 

 

Mäng, II osa: esimene aasta koos eelarvepuudujäägi ja maksudega - ning valitsuse ja 

erasektori esimene tasakaal 

1. Raha loomine ja kulutamine. Keskpanga juht meisterdab nii palju rahatähti kui vaja 

selle aasta valitsuse kulutusteks. Rahandusminister kulutab raha poliitiliste eesmärkide 

saavutamiseks. Sel juhul mängib rühm elanikkonda ja saab valitsuse kulutused 

sotsiaalkindlustusena või tasuna kaupade ja teenuste eest.  

2. Tasakaalustamine. Rahandusminister märgib juhatuses valitsuse raha loomist 

võlana. Koolitaja selgitab universaalset raamatupidamisreeglit: raha loomine 

märgitakse seaduslikult ja traditsiooniliselt alati raha looja võlana.  

3. Maksude kogumine ja lõplik tasakaalustamine. Rahandusminister kogub makse, 

märgib tahvlile maksutulu ja koostab esimese eelarveaasta bilansi. (Näide lisas: 10% 

maksustamise maksuseadus, seega on valitsusel esimese eelarveaasta lõpus 10 000 

kaasaegset maksutulu ja seega 90 000 kaasaegset võlga). 

4. Valitsusjuht loeb erasektorit esindava kontserni säästud kokku ja kirjutab need 

tahvlile. (Lisatud näide: 90 000 erasektori kaasaegset uut kokkuhoidu esimese aasta 

lõpus).  

 

III mängumäng - veel kaks eelarveaastat: tasakaalustatud eelarve ja eelarve ülejääk. 

Riigivõlgade ja erasektori säästude arengu võrdlus. 

Bilansinäiteid vaadake lisas.  
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Arutage väikestes rühmades (kahekesi või kolmekesi) järgmisi küsimusi ja registreerige 

tulemused värvilistele paberilehtedele. 

Mis on valitsemissektori eelarvepuudujäägi kulutamine?  

Mida see tähendab majapidamiste ja ettevõtete säästude jaoks? 

Mida tähendab tasakaalustatud eelarve erasektori säästude jaoks?  

Mida tähendab valitsuse eelarve ülejääk kodumajapidamiste ja ettevõtete säästmiseks? 
Millised on valitsuse kaks võimalust, kui inflatsioon on lähedal?  

Millised kaks võimalust on valitsusel nõudluse tugevdamiseks majanduskriisi korral? Mida veel 

märkasite?  

Milliseid seoseid jälgisite? 

 

Korrastage tulemused seinale 

Väikesed rühmad riputavad paberilipud seinale ja sorteerivad need temaatiliselt.  

Kui rühm on pakkunud puuduvate elementide (võlakirjad, eralduskeskpank, eurotsooni piirangud jms) 
kohta küsimusi ja vastuväiteid, võib kogutud vaatlused postitada teisele seinale, kus koolitaja neid 
lühidalt sorteerib ja vastuseid selgitab 

 

Lõplik arutelu kogu rühmas 
Mida arvasite riigivõlast varem?  

Mis sa nüüd arvad?  

Kas valitsuse võlg on hea või halb?  

Kas valitsuse võlg on reaalne võlg?  

Mille poolest erineb see eraisiku võlgadest?  

Milline on maksude roll?  

Mil määral saavad nad inflatsiooni ära hoida? 

 

 

Nõuanded koolitajale:  

 
1. Juhi rühma alati tähelepanu sellele, et see vahetab mängu ajal rolle kaks korda. See vaheldumisi 

mängib 1. hääleõiguslikku elanikkonda, 2. valitsust valivat ja seadusi andvat parlamenti  3. 

elanikkonda kui majandustegelast, nn erasektorit, mis koosneb leibkondadest ja ettevõtetest, kes 

saavad valitsushüvitisi ja peavad maksma makse. 

 
2. Täpsustage algusest peale: see on lihtsustatud, kuid siiski väga läbimõeldud näide riigi raha 

loomisest. Paluge õppijatel märkida värvilistele paberitükkidele puuduvad elemendid, kui nad 

pähe tulevad, ja pöörduge siis mängu juurde tagasi. Puuduvad elemendid saab postitada arutelu 



 
 

 

32 

 

valitud seinale ja treener saab neid sortida ja lisada. 

Meie rahasüsteemi elemendid, mis puuduvad:  
- kommertspangad / kommertspankade raha loomine laenude andmisel 

 - kaheastmeline rahasüsteem (valitsuse valuuta + pankade raha) - riigivõlakirjade müük 

kommertspankadele ja teistele investoritele  

- kahe riigiasutuse, rahandusministeeriumi ja keskpanga eraldamine / mõlema riigi otsese 

koostöö keeld, ümbersõit finantsturgude kaudu 

 - Juriidilised enesepiirangud, millele eurotsooni riigid alla kirjutasid 

 - välisriigid (= kolmanda sektori välisriigid) ja raha, mis nendesse sisse, sisse ja välja voolab. 

- Commercial banks/the money creation of commercial banks when granting loans  

 

Järeldus puuduvate elementide kohta: 

Need tegurid muudavad protsessid keerukamaks, kuid ükski neist ei tühista riigi monopoli 
valuutat ja koos sellega ka demokraatlikku võimu eelarveprotsessis raha luua ja kulutada. 
Valitsuse võla ja erasäästu tasakaalustamise osas saab seda paralleelset liikumist muuta ainult 
välissektori kaasamine. Kahe asemel on meil siis kolm sektorit, mille netosääst ja netovõlg 
peavad vastama. Kahe sektori (nt valitsuse ja välismaal) puudujääk peab siis olema 
aritmeetiliselt võrdne kolmanda (antud juhul erasektori) netosäästuga.  

Lisaülesanne ambitsioonikatele õppijatele: 

Ambitsioonikaid õppijaid võib kutsuda artikli pikki versioone ise või väikestes rühmades tutvuma, et 
saada teada puuduvate elementide kohta ja miks nad ei muuda näidendis kogetud rahamonopoli 
tulemusi. Nad saavad oma avastusi esitada kogu rühmale.  
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Lisa: bilansinäited kolme mängu sessiooni jaoks  

 
1. Aasta (eelarve puudujäägi näide) 

 

Valitsuse kulutused: -100 000 miljonit eurot  

Maksutulud: + 10 000 miljonit eurot  

Puudujääk: - 90 000 miljonit eurot  

 

Riigivõlg kokku: - 90 000 miljonit eurot  

Erasektori sääst + 90 000 miljonit 

2. Aasta (tasakaalustatud eelarve näide) 

Valitsuse kulutused: -100 000 miljonit eurot  

Maksutulud: +100 000 miljonit eurot 

Defitsiit: miljonit eurot 

Riigivõlg kokku: - 90 000 miljonit jääb samaks  

Erasektori säästud. + 90 000 miljonit jääb samaks 

3. Aasta (valitsuse ülejäägi näide): 

Valitsuse kulutused: 100 000 miljonit eurot  

Maksutulud: +120 000 miljonit eurot  

Ülejääk: + 20 000 miljonit  

(Erasektori puudujääk: - 20 000 miljonit) 

Riigivõlg kokku: - 70 000 miljonit eurot vähendab  

Erasektori sääste + 70 000 miljonit eurot 

 
  



 
 

 

34 

 

Küsimuse kohta võib olla mitu õiget vastust. 

Mis tüüpi raha on meie rahasüsteemi osa? 

- sularaha pangatähtede ja müntidena (riiklik). 

Õige 

- Keskpanga raha kontodel keskpangas (valitsus). 

Õige 

- Meie pangakontodel olev raha, mida nimetatakse hoiurahaks (mitteriiklik). 

Õige 

Vaata ülevaade, põhiprintsiibid 3 ja 4. 

Kes loob meie raha? 

- Kommertspangad. 

Õige (deposiitraha) 

- Osariik. 

Õige (keskpanga kontodel nii sularaha kui ka keskpanga raha)  

- Sularaha lehm. 

Vale (kahjuks) 

Vaata ülevaade, põhiprintsiipe 2, 3, 4 ning taustateave küsimust 4 ja 8. 

Mis annab riigi rahale väärtuse? 

- Kulla algväärtus 

Vale 

- Riigi õigussüsteem ja eriti maksusüsteem. 

Õige 

- riigis toodetud kaubad ja teenused. 

Õige (eriti valuuta välisväärtuse osas). 

Vaata ülevaade, põhiprintsiipe 1, 2 ja taustateavet, küsimusi 1 ja 2. 
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Kas meie, tavalised inimesed, saame keskpanga rahaga konto? 

- Ei, sest ainult pankadel ja valitsusel võivad olla keskpangas kontod.  

Õige 

- Ei, meie, tavalised inimesed, saame hoiurahaga konto avada ainult kommertspangas. Kui 

tahame riigi raha, siis saame oma tagatisraha välja maksta sularahas.  

Õige 

- Kui keskpank võtaks kasutusele digitaalse euro, võiks ka tavainimestel olla keskpanga rahaga 

konto. 

Õige 
Vaata ülevaade, 4. põhiprintsiipi ja taustateavet, 3. küsimust. 

Mis annab pankade hoiuserahale selle väärtuse? 

- Asjaolu, et saame selle igal ajal riigi sularahaks vahetada. 

Õige 

- Pankade omakapital. 

Vale (pankade omakapital katab vaid minimaalse osa pangahoiustest.) 

- Õiguslik raamistik, pangajärelevalve, kohustuslik hoiusekindlustus ja riiklikud täiendavad 

garantiid kriisi korral. 

Õige 

Vaata nii ülevaade, 4. põhiprintsiipi kui ka taustateavet, 3. küsimust. 

Me elame kaheastmelises rahasüsteemis, mida see tähendab? 

- On riigi sularaha ja sularahata keskpanga raha. 

Vale 

- Ühelt poolt on riigi raha (sularaha ja keskpangakontodel) ja teiselt poolt pankade hoiuraha. 

Õige 

- Riik laseb välja tegelikku valuutat ja pangad teistkordset raha, mis saab oma väärtuse riigi 

rahast. 

Õige 

Vaadake ülevaade, 3. ja 4. põhiprintsiipe ning diagrammi. 

Mis on pankade eriline ärimudel? 

- Nad loovad laenu andes hoiuraha. 

Õige 

- Nad edastavad hoiustajate raha laenuvõtjatele. 

Vale 

- Nad võivad tegutseda vastutustundetult, sest kahtluse korral päästab nad riigi poolt. 

Arvestades 2008. aasta finantskriisi, võite nii arvata. 

Vaata taustateavet, küsimusi 3, 4 ja 14. 
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Mis juhtub hetkel, kui laen on tagasi makstud? 

- Hoiuraha, millega laen pangale tagasi makstakse, aegub. 

Õige 

- Pank võib tagasimakstud hoiuseraha endale jätta. 

Vale 

- Luuakse uus hoiuraha. 

Vale 

Vaata taustateavet, küsimusi 4 ja 5. 

Me elame krediidiraha süsteemis, mida see tähendab? 

- Raha tekib laenu andmisel ehk laenuvõtja võrdse võlasummaga. 

Õige 

- Et keegi oleks mustas tindis (sääst), peab keegi teine olema punases tindis (võlg).  

Õige 

-Maailmas peab alati olema nii palju võlgu, kui on raha. 

Õige (Ainult spetsialistidele: väikesed kõrvalekalded võivad tekkida, kuna raha tekib ja 

kustub ka pankade ja mittepankade vahelistes ostudes ja müükides). 

Vaata ülevaade, 5. põhiprintsiipi ja taustateavet, küsimusi 4, 5, 11 ja 14. 

Miks riik ei ole võlgnik nagu kõik teised? 

- Kuna riigil on valuuta monopol ja ta saab endale lubada võlgu. See üksi võib ja peab tegema 

tegeliku valuuta. 

Õige 

- Sest riigi keskpank võib luua piiramatus koguses raha ega saa pankrotti minna. 

Õige 

- Sest isegi eurotsooni riik võib eurost lahkuda ja uuesti kasutusele võtta oma valuuta, mida ta 

saab siis lõputult luua. 

Õige 

Vaata ülevaade, 2. põhiprintsiipi ja taustateavet, küsimusi 11 ja 12. 

Kes loob raha, millega riigivõlakirju ostetakse? 

- Pangad. Nad rahastavad riiki enda loodud hoiuserahaga. 

Vale (hoiusraha on ainult teise järgu raha, mille eest ei saa riigivõlakirju ja millega ei saa 

riike rahastada). 

- Keskpank, kuna valitsuse võlakirju saab osta ainult valitsuse keskpanga raha eest. 

Õige 

- Kodanikud oma maksumaksetega. 

Vale (kodanikud maksavad makse, kuid ei saa raha luua). 

Vaata ülevaade, 2. põhiprintsiipi ja taustateavet, küsimusi 6, 7, 8 ja 9. 
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Mis on riigivõlakirjade funktsioon? 

- Riik müüb riigivõlakirju, et võtta pankadelt üleliigne keskpangaraha.  

Õige. (Ilma riigivõlakirjadeta oleks pangandussüsteemis liiga palju keskpangaraha, mis 

takistaks positiivset baasintressi). 

- Pangad ja kindlustusseltsid toetuvad valitsuse võlakirjadele kui turvalistele investeeringutele. 
Õige. 

- Valitsuse võlakirjad on hädavajalikud, et valitsus saaks oma toimimiseks vajalikku raha koguda. 

Vale. (Riigil on valuuta monopol ja ta saab seda toota oma keskpangaga. Riigivõlakirjad on 

osa finantssüsteemi keerulisest protseduurist, kuid mitte hädavajalikud). 

Vaata taustateavet, küsimusi 6, 7, 8 ja 9. 

Mis on eurotsooni probleem? 

- Euroala osariigid on oma raha loomise privileegi lepinguga neutraliseerinud.  

Õige. 

- Eurotsoonil endal pole institutsioone, mis oleksid volitatud raha kulutama ja kriisis 

majandust stabiliseerima. 

Õige. 

- Seal on 19 erinevat riigivõlakirja, mistõttu EKP ei saa intressimäära kontrolli all hoida nii lihtsalt 

kui tavaline riigi keskpank. 

Õige. 

Vaata taustateavet, küsimusi 9 ja 10. 

Mis probleem oleks siis, kui riik tegelikult oma riigivõla tagasi maksaks? 

- Tagasimakstud raha aegub. 

Õige. 

- Rahapakkumine väheneb ja sellega varem või hiljem ka nõudlus ja majandustoodang. Tuleks 

majanduslangus. 

Õige. 

- Probleeme poleks, tegelikult oleks märkimisväärne majandustõus ilma riigivõlata. 

Vale. 

Vaata taustateavet, küsimusi 11 ja 12. 

Kuidas inflatsiooniga võidelda? 

- Inflatsioon on kontrollimatu jõud ja võib meid tabada igal ajal, isegi rahuajal.  

Vale. 

- Keskpank saab tõsta baasintressi, et laenunõudlus ja seeläbi pankade rahaloome väheneks. 

Õige. 

- Riik saab makse tõsta. Nii vähendab see erasektori nõudlust ja seeläbi ka survet hindadele. 

Õige. 

Vaata taustateavet, küsimusi 11 ja 14. 
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Miks on deflatsioon – raha väärtuse tõus – nii ohtlik? 

- Deflatsiooni korral lükatakse investeeringud ja tarbimine edasi. Nõudlus kukub kokku.  

Õige. 

- Käimas on allakäiguspiraal, kus nõudluse kokkuvarisemine ja tööpuudus muutuvad üha 

intensiivsemaks. 

Õige. 

- Keskpank on oma baasintressimääraga deflatsiooni korral jõuetu. Ainult valitsuse 

eelarvepuudujääk ja seega uus riigivõlg võivad trendi murda.  

Õige. 

Vaata taustateavet, küsimus 13. 
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Riigivõlg - kuidas see koguneb, kuidas seda hallatakse ja kuidas välditakse või võideldakse 
riigivõlakriisidest - on paljude globaalsete struktuuriliste ebaõigluste ja finantskriiside juur, mis on 
põhjustanud ja süvendanud majanduslikku ebavõrdsust nii riigisiseselt kui ka riikide vahel. viimase 50 
aasta jooksul nii globaalses põhjas kui globaalses lõunas.  
 
Samal ajal murravad jätkuvalt akadeemilised ja poliitilised arutelud selle üle, kui palju valitsustel peaks 
olema riigivõlga, kes vastutab tagasimaksmata võlgade ja võlakriiside tekitamise eest ning milline on 
sobiv viis reageerida, kui valitsused ei suuda oma võlgu tagasi maksta - st võlakriis.  
 
Hoolimata sellest, et võlg on sotsiaalse ja majandusliku õigluse ning võrdõiguslikkuse juurte täpseks 
mõistmiseks nii oluline, on see endiselt läbipaistev mõiste, mille keerukus paneb nii õpetajad kui ka 
õppijad teemat sügavamalt tegelema. Selle ressursi eesmärk on selle probleemi lahendamine. 
 
 
Selle ressursi eesmärk on anda koolitajatele ja juhendajatele, kes soovivad pakkuda täiskasvanutele 
koolitust võlaõiguse teemal, selleks tööriistad. See sisaldab järgmist:  
 

1. Võlg: Lühitutvustus täiskasvanud õppijatele, kaheleheküljeline sissejuhatus võla ja võlgade 
õigluse kohta, mida saab kasutada täiskasvanute õppurite juhendmaterjali või tutvustava 
lugemisena.  

2. Võlg: sügavam juhend juhendajatele, põhjalik kümneleheküljeline ülevaade peamistest 
võlgade ja võlgade õiglusega seotud küsimustest ja aruteludest globaalses põhjas ja globaalses 
lõunas. Selle eesmärk on tugevdada juhendajate enesekindlust ja teadmisi, kes soovivad 
täiskasvanud õppijatega läbi viia võlgade alaseid töötubasid või koolitusi. Neile, kes soovivad 
süveneda, antakse edasise lugemise juhend.  

3. Võlg: soovitatavad tegevused täiskasvanute õppijatele, nelja tegevuse seeria, mida 
kasutatakse koos või eraldi istungitena ja mis tutvustavad täiskasvanud õppijatele riigivõla ja 
võlaõiguse teemat, kasutades mitmesuguseid aktiivõppe metoodikaid. 
 

Lõpuks on ressursi lõpus toodud põhiterminite sõnastik. 
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1  

Igal aastal kulutavad ülemaailmse lõunaosa riigid võla tagasimaksmiseks 300 miljardit dollarit. Võlg 
põhjustab kannatanud elanikkonnas vaesust ja õõnestab majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
õigusi. Selles sissejuhatuses kirjeldatakse, kuidas juhtuvad võlakriisid, miks on võlg õigluse küsimus ja 
mida tuleb võlaõigluse saavutamiseks muuta. 
 

 
Riigid võtavad raha teistelt riikidelt (kahepoolsed laenud), mitmepoolsetelt asutustelt (nt IMF, 
Maailmapank, Aafrika Arengupank) ja eralaenuandjatelt (nt kommertspangad ja fondid). Võlaküsimusi 
käsitlevate eeskirjade ja määratluste kehtestamisel domineerivad laenuandjad, eriti Rahvusvahelised 
Finantsinstitutsioonid (IFI), Maailmapank ja IMF.  
 
1. Maailmapank  
Eesmärk: lõpetada äärmine vaesus ja edendada ühist jõukust  
Tegevused: annab laenu konkreetsetele projektidele koos tingimuste või poliitiliste nõuannetega 
ülemaailmse lõunaosa riikidele.  
 
2. IMF (Rahvusvaheline Valuutafond) 
Eesmärk: luua ülemaailmne finantsstabiilsus ja jätkusuutlik majanduskasv  
Tegevused: annab laene riikidele, kes on rahahädas. IMFi laenudele kehtivad ranged tingimused. 
 

 189 riiki on Maailmapanga ja 190 riiki IMF-i liikmed. Iirimaa on mõlema liige. Nii Rahvusvahelises 
Valuutafondis kui ka Maailmapangas on iga riigi hääle suurus seotud riigi majanduse suurusega ja 
sellega, kui palju raha institutsioonile maksab. See tähendab, et nii Maailmapanka kui ka IMF-i 
kontrollivad maailma rikkamad riigid. Kõige vähem on otsuste langetamisel sõna globaalse lõuna 
riikidel, kes laenavad kõige rohkem. Maailmapanga president on alati ameeriklane ja IMF-i president 
alati eurooplane. Maailmapank ja IMF teevad koostööd. Valitsus peab sageli nõustuma Rahvusvahelise 
Valuutafondi poliitikatingimustega, enne kui ta saab Maailmapangalt abi või laenu, ja vastupidi. 
 

Ebaseaduslik võlg hõlmab laene, mis  

● Kasutage ära laenuvõtja haavatavust või vaesumist  
● on nii jätkusuutmatud, et nende tagasimaksmine kahjustab inimõigusi, muutes riigile 

võimatuks kohustuste täitmise / majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
põhiaspektide täitmise  

● Anti ilmselgelt kasutute või ülehinnatud projektide jaoks  
● Kahjustanud inimesi või keskkonda Odious võlg kirjeldab laene 

 

 
1 Suur tänu Aideen Elliottile selles rubriigis osalemise eest. 
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Tõenäoline võlg kirjeldab laene  

● antud despootlikule võimule või autoritaarsele režiimile  
● Selle on andnud võlausaldaja, kes teadis (või oleks pidanud teadma), et raha ei kasutata 

inimeste hüvanguks  
● Kasutatakse elanikkonna huvide vastu, näiteks sõjaliste režiimide rahastamiseks, mis keelavad 

inimestelt nende põhiõigused 
 
 

 
Raha võlgade tagasimaksmiseks suunatakse elutähtsatelt teenustelt. Mõne riigi jaoks on nende 
võlgade tagasimaksed nii suur osa eelarvest, et see ei jäta piisavalt raha põhiteenuste nõuetekohaseks 
rahastamiseks. 2019. aastal kulutasid 64 riiki rohkem võlgade maksmiseks kui tervisele, 45 riiki rohkem 
võlgade maksmiseks kui sotsiaalkaitsele ja 24 riiki rohkem võlgade maksmiseks kui riiklikule 
haridusele.  
 
Kui riigid on majanduskriisis või selle äärel, lähevad nad IMFi laenu saamiseks. IMF-i laenud on seotud 
poliitiliste ja majanduslike tingimustega. IMF ütleb, et nende tingimuste täitmisega muudab valitsus 
nende majanduse stabiilsemaks. Ajalugu on aga näidanud, et kui valitsused on rakendanud IMFi 
poliitilised tingimused, ei ole riik muutunud rahaliselt stabiilsemaks. IMF-i laenude poliitika tingimused 
on olnud võrdõiguslikkuse seisukohalt halvad. Tingimused on lisatud; kärpida riigieelarvet heaolu, 
sealhulgas pensionide vähendamise kaudu, külmutada või vähendada miinimumpalka, tõsta 
põhitoodete hinda käibemaksu kaudu ja vähendada ametiühingute õigusi. Need struktuursed 
kohanemisprogrammid suurendavad vaesust ja ebavõrdsust ning õõnestavad demokraatiat, sest 
olulised poliitilised muudatused tulenevad laenuandjalt, mitte demokraatlikult valitud valitsuselt.   
 
 

 
1940. – 1960. Aastatel muutusid ülemaailmse lõunaosa riigid koloniaalvalitsusest sõltumatuks. Neil 

äsja iseseisvatel riikidel oli nõrk majandus ja nad pidid raha laenama. Rikkad riigid andsid laene, sageli 

vastutustundetult.  

 

1970. aastatel olid läänepangad nafta hinna tõusu tõttu hoiuste poolest rikkad ja investeerisid selle 

raha laenude andmiseks ülemaailmse lõunaosa riikidele. 1970. aastate lõpus tõusid laenude 

intressimäärad (ajavahemikus 1979 kuni 1982 enam kui kahekordistunud). Samal ajal langes kauba 

hind, mille üleilmse lõuna piirkonna riigid langesid. See tegi laenude tagasimaksmise keerulisemaks.  

 

1980. aastatel tähendas ülemaailmne majanduslangus rikaste riikide laenuandjaid võlgade 

sissenõudmist. Ülemaailmse lõunaosa riigid ei suutnud neid laene erapankadele tagasi maksta, nii et 

IMF ja Maailmapank andsid neile rohkem laene. Laenud olid seotud rangete tingimustega, eriti 

kulutades vähem avalikele teenustele nagu tervishoid ja haridus, nn struktuurilise kohandamise 

programmid. Sellel oli nii kahjulik mõju, et see on viinud 1980. aastad nn kaotatud arengukümnendiks.  

2008. aastal jõudis ülemaailmse finantskrahhiga võlakriis maailma põhjaosa riikidesse.  
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Võlgade õigluse liikumine ulatub 1970. aastatesse, kui inimesed üle kogu maailma protestisid IMFi 
mõju üle oma riikidele, sealhulgas Argentinasse, Egiptusesse, Costa Ricasse ja Lõuna-Aafrikasse. 1980. 
ja 1990. aastatel kasvas võlgade kustutamist nõudev rahvusvaheline liikumine. 1990. aastate lõpus 
koguti 2000. aasta juubeli petitsiooniga üle 24 miljoni allkirja. Täna soovib liikumine jätkuvalt algatada 
võlaõiguse algatusi, sealhulgas:  

● ÜRO-l põhinev võlgade lahendamise mehhanism: sõltumatu, rahvusvaheline ja õiguslikult 
siduv mehhanism ebaseadusliku ja taskukohase võla võlgnevuste mahaarvamiseks. 

● Võlaauditid: nii valitsuse kui ka sõltumatute kodanike auditid, et uurida nende laenude 
tingimusi, eesmärki, tegelikku kasutamist ja mõju.  

● Rahvusvahelise töörühma loomine ajaloolise ebaseadusliku võla vastu võitlemiseks.  
● Tühistage ebaseaduslikud ja ebameeldivad võlad.  
● Lõpeta poliitika, mis kogub rohkem laene. Eelkõige kasutage kliimamuutuste kulude 

haldamiseks toetusi, mitte laene. 
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Alustame kogu maailma majanduses enneolematute võlgadega perioodiga. Ülemaailmne võlg küündis 
2019. aastal 255 triljoni dollarini, saavutades ajaloolise kõrgeima väärtuse, 320% SKPst. See hõlmab 
kogu ettevõtete, finantsasutuste, näiteks pankade, valitsuste ja kodumajapidamiste võla. Alates 2010. 
aastast on kogu võlg kasvanud 80% areneva ja areneva majandusega riikidest.  
 
2019. aastal oli valitsuste käes umbes veerand kogu maailma võlast. Seda võlga nimetatakse 
riigivõlaks. See ressurss puudutab eelkõige riigivõlga. Riigivõlg - kuidas see koguneb, kuidas seda 
hallatakse ja kuidas riigivõlakriise välditakse või sellega võideldakse - on paljude globaalse struktuurse 
ebaõigluse ja finantskriiside juur, mis on põhjustanud ja süvendanud majanduslikku ebavõrdsust nii 
riigisiseselt kui ka riikide vahel. viimase 50 aasta jooksul nii globaalses põhjas kui globaalses lõunas. 
Riigivõlg jaguneb täiendavalt riigisisesteks (siseriiklikeks) ja välisvõlgadeks (välis).  
 
Välisriikide riigivõlg on valitsuse võlg muus vääringus kui tema oma - s.o. väljastpoolt oma riiki. See on 
võlgade vorm, millele see artikkel ja need tegevused laiemalt keskenduvad. Lisateavet riigisisese ja 
välisriigi riigivõla erinevuste kohta leiate FreshUPi artiklist kaasaegse rahateooria kohta.  
 
Samal ajal murravad jätkuvalt akadeemilised ja poliitilised arutelud selle üle, kui palju peaks valitsustel 
olema riigivõlga, kes vastutab tagasimaksmata võlgade ja võlakriiside tekitamise eest ning milline on 
sobiv viis reageerida, kui valitsused ei suuda oma võlgu tagasi maksta - st võlakriis.  
 
Viimase kümnendi jooksul on globaalselt kõige rohkem kasvanud võlg ettevõtete võlgades - 
eraettevõtete võlad, välja arvatud pangad ja muud finantsasutused. Ehkki teoreetiliselt on selle võlaga 
seotud riskid eraettevõtetel ja aktsionäridel - ja seetõttu ei avalda mõju avalikkusele -, pöörduvad nad 
sageli valitsuste (ja seega ka maksumaksjate) poole, kui ettevõtetel on raskusi võlgade 
tagasimaksmisega. toetuse saamiseks. Kuigi madala sissetulekuga riikides on riigiväliselt tagamata 
eravõlg jäänud väikeseks osaks nende kogu välisvõlast, on see aastakümne jooksul märkimisväärselt 
suurenenud, 2008. aasta 3,99 miljardilt dollarilt (5% madala sissetulekuga välisvõlast). riikides või LIC-
ides) 2018. aastal 14,25 miljardi USA dollarini (9,49 protsenti kogu välisvõlast LIC-des). Keskmise 
sissetulekuga riikides moodustab eravõlg kolmandiku kogu välisvõlast. 
 

Riigivõlgade kõrge taseme vastuseis on sageli seotud neoklassitsistliku ja neoliberaalse 
majanduskooliga. Selle mõttekooli järgi on valitsuse põhitöö tasakaalustatud eelarve säilitamine; 
tagada, et valitsuse kulutused ei ületaks tulusid. Kui on vaja laenu võtta, tuleks need kiiresti tagasi 
maksta, sealhulgas vajaduse korral vähendades kulutusi teistes valdkondades.  
 
Seevastu peavad Keynesi ja marksistlikud majandusteadlased võlga kasulikuks antitsükliliseks 
vahendiks, kusjuures laenu võtmist ja valitsuse suuri kulutusi kasutatakse loidasse või languses 
majandusse investeerimiseks. Pealegi peavad nad võtmeküsimuseks võla tagasimaksmise võimet - ja 
mõistavad, et tagasimaksevõime ei sõltu mitte ainult võla suurusest, vaid ka majanduse tugevusest.  
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Kuid paljudel juhtudel on ülemäärane riigivõlg ja võlgade tagasimaksmine sotsiaalse õigluse 
seisukohast problemaatiline.  
 
Esimene põhjus on juhtudel, kui võlgnevused, mis riigil nüüd võlgnevad, ei kogunenud õiglaselt. Selle 
põhjused võivad varieeruda laenuandja vastutustundetust laenamisest (teadmine, et riik ei saa seda 
laenu endale lubada), laenuandjad, kes laenavad liidritele, kes on ebademokraatlikud ja kes 
teadaolevalt kasutavad laene näiteks sõja, relvade või isikliku rikastamise jaoks või laenudest, mis on 
pärit kolonialismis. Lisateavet selle kohta leiate allpool võlakriise käsitlevas osas. 
 
Võlad muutuvad problemaatiliseks ka siis, kui nende tagasimaksmine takistab valitsustel 
investeerimist avalikesse teenustesse ja majandusarengusse. Vähemalt 20 maailma lõunaosa valitsust 
kulutasid vähemalt ühe viimase viie aasta jooksul rohkem kui 20 protsenti oma tuludest välisvõlgade 
teenindamiseks. Mõnel juhul, näiteks Angolas, Djiboutis, Jamaical, Liibanonis, Sri Lankal või Ukrainas, 
oli ajavahemikul 2014–2018 enam kui 40 protsenti valitsuse tuludest mingil hetkel suunatud 
riigivälisele võlateenistusele.  
 
2018. aastal kulutas 46 riiki rohkem riigivõla teenindamisele kui oma riiklikele tervishoiu- ja 
tervishoiueelarvetele. Madalate sissetulekutega riigid kulutavad keskmiselt 28,5% oma riiklikest 
tuludest laenuteenustele ja keskmiselt vaid 2,5% tervishoiuteenustele. Rahvusvahelise Valuutafondi 
andmetel jõuavad valitsuse kulutused avalikele teenustele Sahara-taguses Aafrikas 2024. aastal 
ajalooliselt madalaimale tasemele, vaid viiendikule SKPst, ehkki prognoositakse võlgade üldist kasvu. 
 
 
Lõpuks suurendavad mõned laenud, eriti võlakirjad, riikide kokkupuudet rahvusvaheliste 
valuutaturgude kõikumistega, mis tähendab, et riigid on rahvusvahelise majanduslanguse või 
majanduslanguse ajal haavatavad.  
 
Erinevat tüüpi võlad tekitavad suuremaid ja väiksemaid probleeme. Riikidel, kellel on oma vääringus 
fikseeritud suured võlad, on selle haldamiseks rohkem võimalusi. Neid võimalusi uuritakse FreshUPi 
artiklis kaasaegse rahateooria kohta. 
 

Võlakriiside peamine majanduslik seletus on see, et need on põhjustatud sellest, et valitsused 

kulutavad rohkem raha, kui nad saavad endale lubada - s.t. et nende kogutulud on väiksemad kui 

nende kogukulud. See võlakriisi seletus peitub uusklassikalises koolis, kus tasakaalustatud eelarved on 

hea majanduse juhtimise näide.  

 

Ülemaailmsed võlaõiguse kampaaniad võtavad võlakriiside toimumise kohta teistsuguse vaate. Nad 

usuvad, et riigivõlakriise ei saa süüdistada üksnes valitsuse ülemäärastes kulutustes; lõppude lõpuks 

ei satu paljud riigid, kellel on suured riigivõlad - ja suured valitsuse kulutused, näiteks võlakriisi, näiteks 

USA.  

 

Selle asemel usuvad võlaõiguslased, et riigivõlakriisid juhtuvad keerukatel ja erinevatel põhjustel. 

Näiteks:  

● Suur osa võlgadest - eriti globaalses lõunas - pärineb kolonialismist ja globaalse lõuna 

sunnitud ebaühtlasest arengust.  
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● Suur osa võlgadest tekkis ametlike laenuandjate - IMF, Maailmapank, rikkad valitsused - 

laenamisega korrumpeerunud juhtidele, kes kasutasid teadaolevalt laene isiklikuks 

rikastamiseks või sõdade rahastamiseks. Neid valitsusi hoidsid sageli võimul rikkad liitlased, 

näiteks Ameerika Ühendriigid.  

● Suur osa võlgadest tekkis vastutustundetu laenamise tõttu - mitmepoolsete, kahepoolsete ja 

eraisikute laenuandjate poolt - riikidele, kes selgelt ei suutnud endale lubada laenu 

tagasimaksmise tingimusi. See juhtub seetõttu, et laenuandjatel on rahaline stiimul 

laenamiseks, kuna nad teenivad nendelt laenudelt intressi. Ilma võlgade allahindluse ohuta, 

kui riigid ei suuda seda tagasi maksta, on moraalne oht, mida laenuandjad laenavad 

vastutustundetult.  

● Sageli suurenes võlakoormus majandusreformide ebaõnnestumise tõttu, mis laenamise 

tingimusena on kehtestatud ülemaailmse lõunaosa riikidele.  

● Mõnikord tuleneb riigivõlg sellest, et riik natsionaliseerib ettevõtete eravõlad, nagu juhtus 

siis, kui Iirimaa-i valitsused võtsid pankurite võlad enda kanda. Näiteks alates 2010. aastast on 

riigivõla suurenemine globaalselt seotud eelmise finantslanguse ajal eraettevõtete 

valitsusepoolse päästmisega.  

● Kui riigil tekib ühe ülalnimetatud põhjuse tõttu jätkusuutmatu laenukoormus, on sageli ainus 

võimalus pankrotist hoidumiseks võtta veelgi rohkem laene. See toob kaasa lumepallivõlgade 

nõiaringi.  

 
 
Kaasaegne rahateooria annab täiendavaid selgitusi ja teooriaid riigivõlakriiside põhjuste kohta, mida 
uuritakse vastava teema FreshUPi artiklis. 

2  

"Me arvame, et võlga tuleb vaadelda selle tekkimise seisukohast. Võlgade päritolu tuleneb kolonialismi 
tekkimisest. Need, kes meile raha laenavad, on samad, kes koloniseerisid meid ka varem. Need on 
need, kes varem juhtisid meie riike ja majandust. "  

- Thomas Sankara, Burkina Faso endine president 
– Thomas Sankara, former President of Burkina Faso (1987) 
 

1980. aastatel toimus esimene laialdane ülemaailmne riigivõlakriis. Selle kriisi juurte mõistmiseks on 
vaja uurida, kuidas kriisi sattunud majandused arenesid.  
 
Pärast Teist maailmasõda tähendas maailmas alates 1914. aastast toimunud murrang, et ettepanekud 
stabiilsema rahvusvahelise majanduskorralduse saavutamiseks võitsid selle päeva. Bretton Woodsi 
institutsioonid asutati 1944. aastal. Rahvusvaheline Valuutafond kavatses säilitada valuuta stabiilsuse 
ja tegutseda vajadusel viimase võimalusena laenuandjana ning Maailmapank asutas arenduslaenude 
pakkumist madalama sissetulekuga riikidele. Samuti jõuti kokkuleppele siduda USA dollari väärtus 
kulla hinnaga. Koos paljude muude poliitiliste ja majanduslike arengutega tagasid need meetmed 

 
2 Täpsema teabe saamiseks on 3. jaos esitatud toimingute osana mitmed riigipõhised juhtumiuuringud koos võlakriiside ajaloo ajakavaga 

globaalses põhjas ja globaalses lõunas. 
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edukalt, et ajavahemikul 1945–1970 kasvas enneolematult elukvaliteet, töötajate õigused ja 
sotsiaalteenused. 
 

See sõjajärgne kokkulepe hakkas lahti harutama, kui 1970. aastate alguses lahutas USA oma valuuta 
kullast, võimaldades suuremat valuutakõikumist, ja USA, millele järgnesid peagi teised jõukad riigid, 
hakkasid kaotama kehtivad piirangud. piirata raha vaba liikumist kogu maailmas. See kapitalivoogude 
liberaliseerimine langes kokku 1970. aastate naftakriisiga, kus naftat tootvad riigid koordineerisid 
naftatootmise kärpimist, mis omakorda suurendas kasumit. See kasum suunati läänepoolsetesse 
pankadesse ja samal perioodil toimunud kiire finantsregulatsiooni kaotamisega kasutati seda 
laenubuumi tekitamiseks, mis põhjustas esimese ülemaailmse riigivõla kriisi. 
 
Peaaegu kõigil juhtudel olid need kolonialismi all olevad majandused välja töötatud sõltuma suuresti 
toorainete ekspordist - koloniseerivale võimule väga kasulikel tingimustel. Lisaks madalale 
majanduslikule lisandväärtusele tähendas tooraineekspordile toetumine ka seda, et alati, kui 
toorainete hinnad rahvusvahelistel turgudel langesid, oli paljude koloniaaljärgsete riikide majandused 
sügaval kokkupuutel. Mõnes riigis on võla koloniaaljuured veelgi teravamad. Näiteks pärast orjade 
mässu ja Haiti iseseisvumist Prantsusmaalt 1804. aastal oli Haiti sunnitud maksma orjahüvitistena 
miljoneid kuldfranke ja Prantsusmaa iseseisvuse tõttu "kaotatud" maad, alustades kahe protsendi 
võlga.  
 
Paljudes koloniaaljärgsetes riikides oli toormehind langenud 1980. aastate algusest alates 
märkimisväärselt, mis jätkus peaaegu kaks aastakümmet ja kandis dramaatiliselt paljusid 
koloniaaljärgseid majandusi. Nende võlgu tasuti järjest raskemini. 57 riigist, kellel oli 1980. aastatel 
probleeme võlgade tagasimaksmisega, olid kõik endised kolooniad.  
 
Võlakohtu võitlejate pidev kampaania tõi kaasa mõne kõige vaesema riigi võlgade kustutamise 1990. 
aastate keskpaigast tänapäevani. Seda tunti kui raskelt võlgadega vaeste riikide algatust (HIPC). Kuid 
tühistatud võlgade summa on olnud väike. Ja mis veelgi olulisem, paljud võlgade kustutamisega seotud 
tingimused lükkasid sama neoliberaalse mudeli majandustele, mis olid ise võlakriisi põhjustanud. 
 

 
2003. aastal kirjutas võlaökonomist Ann Pettifor artikli pealkirjaga “Tulev esimese maailma võlakriis”. 
Pettifor, kes oli olnud juhtiv majandusteadlane, kes töötas 1990. aastatel kolmanda maailma võla 
kustutamise kampaanias, väitis, et maailma rikkamad riigid, eriti Ameerika Ühendriigid, näitavad kõiki 
peamisi eelseisva võlakriisi märke.  
 
2008. aastal tõestati tema õigust. Kui USA madalama hinnaga hüpoteeklaenude turg hakkas lahti 
mõtlema, kukkus Lehman Brothersi pank 2008. aastal kokku. Varsti hakkasid pangad kogu maailma 
jõukamates riikides varingu vältimiseks valitsustelt tagatisi otsima. Iirimaa-sugustes riikides 
garanteeris valitsus kõik suuremate pankade võlad, sealhulgas ärivõlad, mis tähendab, et võimalikud 
kahjud kandusid eraaktsionäridelt riigi kodanikele.  
 
Pangavõlgade natsionaliseerimine viis riigivõlgade suurenemiseni paljudes rikastes riikides. 
Järgnevate aastate jooksul selgus, kui palju võlgasid riigistati, ja Iirimaa-sugused riigid seisid silmitsi 
väljavaatega, et nad ei suuda garanteeritud pangavõlgu tagasi maksta. Nende võlgade tasumata 
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jätmise asemel küsis Iiri valitsus IMF-ilt, EÜ-lt ja teistelt laenuandjatelt laene kokku 67,5 miljardi euro 
ulatuses. Laenud tulid karmide tingimustega, mis panid riigile karmi kokkuhoiu - mida IMF on ise 
tunnistanud, aeglustas majanduse taastumist. 
 

Alates 2010. aastast on nii riigivõlg kui ka ettevõtete eravõlg kogu maailmas saavutanud kõigi aegade 
uued tipud. Suur osa sellest tõusust on pärit suurest finantskriisist pärast 2008. aastat. Pärast 2008. 
aastat otsustasid paljude rikaste riikide valitsused erafirmade ja pankade võlad riigistada. Lisaks 
vabastas Euroopa Keskpanga, USA Föderaalreservi ja teiste keskpankade kvantitatiivse leevendamise 
(QE) poliitika QE kaudu maailmamajandusse 11 triljonit dollarit - suurendades valitsuse võla 
ettevõtete võla ülesostmiseks - ja anda neile ettevõtetele sularaha. Selle sularaha vabastamise 
kasutamise üle oli vähe kontrolli ja suur osa sellest laenati üleilmses lõunaosas asuvatele riikidele, kes 
on nüüd avatud ettevõtete laenuandjatele.  
 
Need tegurid koos tähendasid, et ülemaailmse lõunaosa riikidele antav aastane laenamine enam kui 
kahekordistus - 185 miljardilt dollarilt 2007. aastal 452 miljardile dollarile 2018. aastal. Samuti on 
muutunud laenuandjate profiil - üle 55% kogu Sahara-taguse Aafrika riigi makstud intressist riigivõlaga 
riigid lähevad eralaenuandjate juurde (kelle intressimäärad on palju kõrgemad). Eraisikute laenude 
suurenemine viib riigid kõikumisele rahvusvahelistes valuutades ja võlakirjaturgudel, mis tähendab, et 
ka võla spiraalina ülemaailmses lõunas on kokkupuude tulevase ülemaailmse finantskriisiga.  
 
Ja globaalses lõunas, selle asemel, et seda uut võlga kasutada majandusarengusse investeerimiseks 
või säästva arengu eesmärkide saavutamiseks, näitavad tõendid, et mitu korda kasutati uut võlga 
lihtsalt olemasolevate, suurenevate võlgade tagasimaksmiseks.  
 
Viimase kümnendi jooksul on madalama sissetulekuga riikides kasvanud võlg keskmiselt üle 40% SKPst 
49% -ni 2019. aastal - see tähendab, et vaeste riikide võlatase ületab reaalmajanduse kasvu. Vahepeal 
on viimase viie aasta jooksul suurenenud suure võlakriisiriskiga või juba võlahädas olevate riikide arv 
37-lt 51-le.  
 
Aastatel 2010–2018 kasvasid välisvõla maksed protsendina valitsuse tuludest madala ja keskmise 
sissetulekuga riikides 83 protsenti, 2010. aasta keskmiselt 6,71 protsendilt keskmiselt 12,56 
protsendini 2018. aastal. Eelkõige Sahara Aafrikas kasvas valitsuse tulude osakaal, mis on mõeldud 
välisvõlateenuste makseteks, enam kui kahekordistunud, 4,56 protsendilt 2010. aastal 10,8 
protsendini 2018. aastal.  
 
Seda kasvavat võlakriisi on veelgi täiendanud Covid19 pandeemia tekkimine. Eurodadi hinnangul võib 
2020. – 2021. Aasta võla moratoorium 69 madala sissetulekuga riigile, kes on mingil moel 
võlahädaohus, vabastada Covid19 puhanguga võitlemiseks kuskil kuni 50,4 miljardit dollarit. Samal 
ajal kui kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks vajalik rahastamisvajadus 
suureneb, on kaks kolmandikku madala sissetulekuga riikidele kliimamuutuste vastu võitlemiseks 
saadaolevatest vahenditest laenude vormis - lisades veelgi võlumulle. Toormehindade langus 
süvendab kriisi. 
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Isikliku võla või ettevõtete võlgade osas kehtivad paljudes riikides reeglid (ehkki mõnel juhul väga 
vigased reeglid) selle kohta, mis juhtub siis, kui inimene või ettevõte ei suuda kodumajapidamiste 
hüpoteeki tagasi maksta või ei suuda võlgu teenida. Need hõlmavad võlgade restruktureerimise 
protseduure, isikliku maksejõuetuse, ekspertiisi, pankrotihalduse või pankrotini.  
 
Paljudel juhtudel on seaduses sätestatud ka see, millistele võlausaldajatele esimesena makstakse ja 
millised kohustused võivad võlausaldajatel tekkida vajadus aktsepteerida võlgade allahindlust. Nendes 
süsteemides on palju vigu. Kuid üldiselt on olemas vähemalt kokkulepitud süsteem, mida kõik 
võlausaldajad (ja võlgnikud) on kohustatud järgima. Riigivõlgade osas aga selliseid reegleid pole.  
 
Selle asemel käsitletakse riigivõlakriise ja võlakriise pigem ad hoc kui süstemaatiliselt, järgides norme 
ja tavasid, mis on välja kujunenud vastuseks varasematele riigivõlakriisidele. Kuid ad hoc lähenemisviis 
ei tohiks meid eksitada arvama võlakriise ja võlgade ümberkorraldamine on haruldane nähtus. Alates 
1950. aastast on riigivõlgade ümberkorraldusi olnud üle 600, hõlmates 95 võlgnikku. 
 

Selle riigivõlakriisidele suunatud ad hoc vastuse kohta võib öelda, et see järgib riigivõla mõistmise 
neoklassikalist mudelit, mis, nagu eespool nägime, usub, et võlakriisid toimuvad valitsuse ülemääraste 
kulutuste tagajärjel. Sellisena järgivad selles rõhutatud lahendused ka seda neoliberaalset mõttekooli 
ja neil on üldiselt mõned või kõik järgmised omadused:  

● Uued hädaabi laenud võlausaldajate lühiajaliste tagasimaksete katmiseks, selle asemel, et 
pidada läbirääkimisi võla allahindluste üle  

● Võlgade restruktureerimine ainult vormides, mis tagavad võlausaldajate lõpliku tasustamise  
● Kokkuhoiumeetmete rakendamine avaliku sektori kulutuste vähendamiseks avaliku sektori 

töötajatele, tervishoiule, haridusele, sotsiaalhoolekande toetustele jne. 
● Majandusreformid (sageli erilaenudele lisatud tingimuste vormis), mis rõhutavad riigile 

kuuluvate ettevõtete, varade või avalike teenuste erastamist, põliselanike tööstuse või 
põllumajanduse kaitse kaotamist ja liberaliseeritud kaubanduse kehtestamist. 

 
Lisaks usub neoliberaalne kool, et kui riigil on võlakriis, on vaja võlausaldajate vahelist suuremat 
kooskõlastamist, peaks selle eest vastutama IMF. Kuid IMF on ise laenuandja - ta ei saa olla neutraalne 
vahekohtunik. Isegi Rahvusvaheline Valuutafond tunnistab, et kuna riigivõlg on järjest keerulisem, 
kaasates üha rohkem laenuandjaid ja palju erinevaid laene, on võla võimalikuks lahendamiseks „uued 
väljakutsed, sealhulgas raskused võlausaldajate koordineerimise tagamiseks. kõikidele peamistele 
võlausaldajatele vastuvõetavad üldlepingud. "  
 
Selle lähenemisviisi kohaselt vastutab nende võlgade eest ainult laenuvõtja. Kaudselt eeldatakse, et 
kogu laenamine toimub vastutustundlikult ja nõuetekohase hoolsusega laenusaaja võla 
tagasimaksmise osas. Võlgade jätkusuutlikkuse hindamine - viis, kuidas laenuandjad, nagu IMF, 
võtavad arvesse, kas laenuvõtjariik saab endale lubada suurema võla võtmist, ei maksa piisavat või 
paljudel juhtudel üldse tähelepanu tervishoiule või haridusele avalduvatele mõjudele, mis võla 
tagasimaksete suurenemine võib olla.  
 
Kooskõlastatud võlgade moratooriumi puudumine on Covid19 pandeemia ajal teravalt tunda. Ehkki 
valitsused ja rahvusvahelised finantsasutused nõustuvad põhimõtteliselt võla mahakandmise 
vajalikkuses, pole selget foorumit, kus selle üle läbi rääkida.  
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Näiteks ilma koordineeriva foorumita, kui üks riik annab võlgadele moratooriumi, kuid teised seda ei 
tee, võib võlgniku riigi jaoks vabanenud raha lihtsalt kasutada teiste võlausaldajate tagasimaksmiseks. 
Ainult kooskõlastatud ja rakendatav mehhanism riigivõlakriisi lahendamiseks, mis nõuab kõigi 
võlausaldajate osalemist, võib olla tõhus.  
 
Pealegi saavad võlgadest moratooriumi üle läbirääkimiste pidamiseks rahvusvahelise õigusliku 
mehhanismita eelkõige eraisikud võlausaldajad igal ajal kohustada võlgnikuriike oma laenutingimuste 
rikkumise eest kohtusse kaevama.  
 
Selge mehhanismi puudumine riigivõlakriiside käsitlemiseks ei ole tähendanud, et võlausaldajad on 
täiesti tasuta. Ümberkorraldamismehhanismi puudumise tõttu on võla tagasimaksed peatatud sageli 
ühepoolselt, mitte läbirääkimiste teel või vastavalt kokkulepitud reeglitele. Alates 1980. aastast on 
võlausaldajatega peetud läbirääkimiste teel vastu võetud ligi kolmandik riigivõla maksete peatamisest. 
Ülejäänud juhtudel, eriti 1980. aastate võlakriisi ajal, rakendati võla moratooriumid ilma 
võlausaldajate nõusolekuta. 
 

Võlaõigluse pooldajad võtavad võlakriiside suhtes terviklikuma lähenemisviisi ja usuvad, et võlakriiside 
vältimiseks on vaja tegutseda kolmes valdkonnas; 
 

1. Laenukriiside ennetamine laenuandmise paremate reeglite ja võlgade püsivuse hindamise 
kaudu See tähendaks, et kõik laenuandjad on kohustatud hoolikalt hindama, kas nende antud 
laene saab tagasi maksta inimõigusi rikkumata. Praegu uuritakse võlgade jätkusuutlikkuse 
hinnangutes ainult seda, kas võlga on võimalik tagasi maksta - ja kui seda ei õnnestu, 
soovitame vähendada kulutusi sellistele valdkondadele nagu sotsiaalhoolekanne või avalik 
sektor. See tähendaks ka seda, et IMF ei anna laene ainult selleks, et maksta võlgu teistele, 
hoolimatutele laenuandjatele - kuna see tava lihtsalt julgustab edasisi hoolimatuid laene 
andma.  
 

2. Võitlege võlakriisidega õiglaselt, luues uue rahvusvahelise võla lahendamise asutuse. See 
mitmepoolse võlgade väljatöötamise mehhanismina tuntud asutus kuuluks ÜRO koosseisu ja 
oleks sõltumatu nii võlausaldajatest kui ka laenuandjatest. Sellel asutusel oleks võlakriisiga 
silmitsi seisva laenuvõtja riigi taotlusel seaduslik õigus võlakriisi uurimiseks ja kriisi 
lahendamiseks ettepaneku tegemiseks. Kui mehhanismi toimimist on taotletud, ei lubata 
võlausaldajatel laenuvõtjariike tagasimaksmise vastu kohtusse kaevata. Mehhanismi 
ülesandeks oleks kaaluda kõigi võlausaldajate tagasimaksenõuete kehtivust, sealhulgas 
põhjendatud ja potentsiaalselt ebaõiglased. See alustaks erapooletuid läbirääkimisi 
võlausaldajate ja laenuvõtjaga ning esitaks erapooletu ja täidetava ettepaneku riigi võlgade 
ümberkorraldamiseks. ÜRO-l põhineval võlgade treenimise mehhanismil on märkimisväärne 
tugi; 2014. aastal toetas enamus ÜRO Peaassamblee riike selle loomist toetavat ettepanekut. 
Kuid ilma rikaste riikide toetuseta pole töö selle loomiseks edenenud.  
 

3. Aidake riikidel vältida suuremat võlga, võimaldades neil oma majandust jätkusuutlikult 
kasvatada ja ilma jõustatud neoliberaalse poliitikata. See hõlmab rahvusvahelisi meetmeid, 
mis aitavad valitsustel raha hankida oma kodumaal (siseriiklike ressursside mobiliseerimine), 
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kogudes näiteks suurettevõtetelt makse. Praegu maksavad rahvusvahelised ettevõtted 
vaestes riikides palju vähem makse, kui nad peaksid maksma, sest paljud maksulahenduste 
minimeerimiseks kasutatavad lüngad ja ebaseaduslikud rahavood. See hõlmab ka kahjulike 
kokkuhoiutingimuste kaotamist, mis on sageli seotud laenudega või mida suured annetajad 
julgustavad. 

 
 

Isegi kui pakutakse võlgade vähendamist - ümberkorralduste, ülesütlemise või moratooriumi vormis -
, tehakse seda sageli rangete tingimustega. Laenudega seotud tingimused põhinevad neoliberaalsel 
mudelil, mille kohaselt ülemäärase võla põhjuseks on valitsuse ülemäärased kulutused ja suutmatus 
hoida tasakaalus eelarvet. On palju juhtumeid, kus riigid vähendavad avaliku sektori kulutusi - sageli 
laenutingimused - kuid võlg kasvab jätkuvalt. Aastatel 2014–2016 vähenesid valitsuse kulutused 
tervishoiule 39 madala ja keskmise sissetulekuga riigis, samas kui kulutused võlgade tagasimaksmisele 
kasvasid.  
 
Kuna naised loodavad rohkem sotsiaalkaitseprogrammidele, on nende programmide kärpimisega 
seotud tingimustel naistele ebaproportsionaalselt suur mõju. Naised töötavad sagedamini ka avalikus 
sektoris ja seetõttu mõjutavad neid palgakärped või töökohad selles sektoris ebaproportsionaalselt.  
 
Ehkki on ametlikult tunnustatud, et need tingimused pole varem toiminud, on tegelikkuses seotud 
tingimused ka kõige väiksemate võlgade leevendamise vormidega. Maailmapanga president David 
Malpass märkis alles 2020. aasta märtsis seoses võimalike võlakoormatega Covidist mõjutatud 
arengumaadele19, et „riigid peavad ellu viima struktuurireforme, et aidata taastumiseks kuluvat aega 
lühendada ja luua kindlustunne taastumine võib olla tugev. "  
 
Paljud kodanikuühiskonna võlaõiguse eest võitlejad on tingimuste täitmise nõudmise vastu ja mõned 
on väitnud, et Covid19 tõttu on humanitaarolukordades seisvate riikide jaoks parem välja kuulutada 
ühepoolsed võlamoratooriumid, kui aktsepteerida laenuandjate võlgade moratooriume, millele oleks 
lisatud nöörid. nõrgestada veelgi nende avalikke teenuseid ja seega nende võimet viirusega võidelda. 
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3   

Järgmistes tegevustes kasutatakse aktiivõppe metoodikaid, et tutvustada võla ja võlgade õigluse 

mõisteid täiskasvanud õppijatele. Tegevusi saab kasutada ükskõik millises järjekorras või iseseisva 

tegevusena. Näiteks võlgade teemant (3. tegevus) toimib hästi lühikese eraldiseisva tegevusena pärast 

võla ajalugu tutvustavat tutvustust, et tutvustada klassile osalusosa. Kui treeneril või juhendajal on 

saadaval mitu seanssi (kokku 4–6 tundi), on tegevusi kõige parem kasutada järjestuses nende 

esitamise järjekorras:  

1. Üksteise õpetamine: võlaõiglus neljas riigis (mosaiigi meetod)  

2. Võlakriiside ajakava koostamine globaalses põhjas ja globaalses lõunas  

3. Võluteemant 

 

Üldiselt on jäämurdjana kasulik alustada sellest, et räägime võla mõistest isiklikul või leibkonna 
tasandil ning palutakse õppijatel paarides ja siis suuremas rühmas arutada, kuidas see neid tunneb, 
kui nad võlgu raha ja kellel on võim, kui keegi neile raha laenab.  

  

 
3 Suur tänu juubelivõlgade kampaaniale, kelle hindamatu veebisaidi kaudu saadi suur osa materjalidest 

ajaskaala ja juhtumiuuringute jaoks, mida kasutati järgmistes tegevustes.  www.jubileedebt.org.uk  

http://www.jubileedebt.org.uk/
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Ülevaade: Selles tegevuses jagatakse õpilased väikestesse rühmadesse ja rühmadele määratakse üks 
neljast võla kohta käivast riigijuhtumist, et neid koos lugeda ja arutada. Pärast seda antakse neile 
võimalus juhtumiuuringus mõelda mõnele peamisele mõistele. Lõpuks paigutatakse õpilased ümber 
uutesse rühmadesse, kusjuures igas riigis on üks riik õppinud ühte inimest. Seejärel ‘õpetavad’ 
õpilased eakaaslastele, mida nad on oma määratud riigi kohta õppinud.  
 
Eesmärgid: selles tegevuses kasutatakse vastastikust õppimist, et võimaldada õpilastel kõigepealt 
omandada, teiseks arutada ja kolmandaks õpetada ühe riigi kogemusi riigivõlaga. Samuti võimaldab 
see igal õpilasel saada maitset kolme teise riigi kogemustest riigivõlaga ning tutvuda võlgade ja 
võlgade õiglusega seotud põhiliste žargoonide ja mõistetega.  
 
Materjalid: nelja juhtumianalüüsi mitu trükitud eksemplari. Võlakaardid (võtmekontseptsioon) (vt 
allpool). Blu-tac. Väikesed kleebised (piisab kolmele õppija kohta). 
 
 
Aeg: 1 tund 
 
Grupi suurus: 4 - 30   
 
Juhised koolitajatele:  
(A) 15 minutit Jagage oma rühm neljaks väiksemaks rühmaks ja määrake igale rühmale riik. Asjakohase 
riigi juhtumianalüüsi koopiad (lisatud allpool) igale rühma liikmele. Selgitage klassile, et soovite, et nad 
loeksid juhtumiuuringut vaikides.  
 
(B) 10 minutit Enne tundi pange oma toa seinale selle või värvilise kaardi postitusele järgmised 
põhitingimused:  

- Võlgade ümberkorraldamine  
- Võlgade kustutamine  
- Tingimuslikkus  
- Ebaseaduslik võlg  
- Kolonialism  
- Võlgade audit  
- Vastutustundetu laenamine  
- Raisakotkaste fondid 

 

Kingi kõigile kolm väikest kleebist (kõik saab hakkama). Paluge klassil kõigil kleepida kleebis kolme 
peamise mõiste kõrvale, mida nad pidasid juhtumiuuringus kõige olulisemaks. Paluge klassi 
vabatahtlikul rääkida, miks nad valisid iga „võtmetermini” (üks inimene ühe semestri kohta sobib). 
Veenduge, et kõik mõistaksid kõiki termineid.  

(C) 15 minutit: järgmisena paluge kõigil naasta oma väikestesse rühmadesse ja arutage oma 
juhtumiuuringuga seoses järgmisi küsimusi:  

- Mis oli juhtumiuuringus võlakriisi põhjuseks?  
- Millised olid võlakriisi tagajärjed juhtumiuuringus? Kes pidi võla kinni maksma?  
- Mis oli teie meelest selles juhtumiuuringus õiglane või ebaõiglane?  
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- Millist rolli need organisatsioonid mängisid (kui neid oli)  
- Mis võis selles juhtumiuuringus asju paremaks muuta?  

(D) 20 minutit: lõpuks liigutage rühmi ringi nii, et igas uues rühmas istuks nüüd üks inimene igast 
algsest “maarühmast”. Uutes rühmades juhendage õppijaid kordamööda tutvustama rühmale oma 
riigi juhtumianalüüsi, andes ülevaate juhtunust ja nende rühmas arutletud põhipunktidest. 
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Ecuador liitus Gran Columbia Vabariigiga ja sai 1830. aastal omaette vabariigiks. Nagu paljud Ladina-
Ameerika riigid, elasid poliitilised segadused järjestikuste juntade ja diktatuuridega. Riigil oli Guillermo 
Lara (1972–1976) ja seejärel Alfredo Poveda (1976–1979) ajal sõjaline diktatuur. Naftabuumi ajal 
laenas administratsioon ulatuslikult läänepoolsetelt pankadelt, kes sel hetkel pakkusid suuri summasid 
madalate intressimääradega. Kui USA intressimäärad tõusid 6% -lt 1979. aastal 21% -le 1981. aastaks, 
kasvasid Ecuadori võlamaksed.  

Aastate jooksul on Ecuador teinud võlamakseid, mis ületavad kaugelt algselt laenatud raha. Vaid 14% 
kogu ajavahemikul 1989–2006 laenatud rahast kasutati sotsiaalse arengu projektide jaoks. Ülejäänud 
86% kasutati varem kogunenud võla tasumiseks. Aastatel 1982–2006 maksis riik välisvõlausaldajatele 
119 miljardit dollarit, saades samal ajal uusi laene 106 miljardit dollarit. Ometi kasvas kogu võlg 8 
miljardilt 17 miljardile dollarile. 2007. aastal kulutas Ecuadori valitsus rohkem võlgade maksmiseks kui 
tervishoiule, sotsiaalteenustele, keskkonnale, eluasemele ja linnaarengule kokku - kõigis 
valdkondades, kus raha oli hädasti vaja. 

1980. aastal kulutas Ecuadori valitsus 30 protsenti oma tuludest haridusele, samuti kümme protsenti 
tervishoiule ja 15 protsenti võlgade tasumiseks. 2005. aastaks oli see olukord muutunud, kulutades 47 
protsenti valitsuse sissetulekust võlgade haldamiseks ning ainult 12 ja seitse protsenti haridusele ja 
tervishoiule. Vahepeal kasvas vaesus - eriti maapiirkondades - 55 protsendilt elanikkonnast 1995. 
aastal 60 protsendini 2003. aastal.  

Aastate jooksul endiste režiimide ebaõige juhtimine ja rahvusvaheliste võlausaldajate 
vastutustundetu laenamine jättis Ecuadorile välisvõlgavaruks 17 miljardit dollarit, mis moodustas 
2007. aastal 40% riikide SKPst. 

1980. aastal kulutas Ecuadori valitsus 30 protsenti oma tuludest ka haridusele 2008. aastal sai Ecuador 
esimeseks riigiks, kes uuris ametlikult oma välisvõla allikaid ja legitiimsust. Ühiskondlikud liikumised 
olid tungivalt nõudnud auditit ja lasknud selle vastu võtta presidendikandidaadi Rafael Correa 
platvormi osana. Sõltumatu auditikomisjon loodi presidendi dekreediga, mille esitasid president 
Correa ning endine majandus- ja rahandusminister Ricardo Patiño 2007. aasta juulis. Selle peamine 
eesmärk oli kõigi 1976. – 2007. ... Komisjon koosnes laiast hulgast valitsuse ametnikest, kohalikest ja 
rahvusvahelistest akadeemilistest ekspertidest majanduse, õiguse, sotsiaal- ja keskkonnaküsimustes. 
Võlausaldajad tuvastati ja hinnati laenutingimusi. Hinnati ka võlgade restruktureerimist ja sellega 
seotud tingimusi. Auditis jõuti järeldusele, et üldiselt on laenuvõtmine, võlgade ümberkorraldamine 
ja sellest tulenevad tingimused ühiskonnale tekitanud "arvestamatut kahju". Leiti palju näiteid 
röövlaenude kohta, sealhulgas laenud, mis rikuvad rahvusvahelist õigust ja siseriiklikke seadusi nii 
laenu võtvas kui ka laenu andvas riigis. 

Kokkuvõtteks oli see, et suurema osa võlgadest põhjustas korruptsioon, läbipaistvuse puudumine ja 
nn varjulised tehingud, mis Ecuadori elanikele kasuks ei tulnud. Brady võlakirjadega tehti 
ebaseaduslikke juhtumeid seeria lepingutega. Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga osalust 
peeti ebasobivaks, peamiselt SAP-i, vaesuse vähendamise programme ja strateegiaettepanekuid, mis 
liberaliseerisid ja vabastasid majanduse varasematel aastakümnetel. Samuti tekitas aruanne muret 
võlgade tagasimaksmiseks eraldatud riiklike vahendite osakaalu pärast, eriti seoses riiklike kulutustega 
tervishoiule ja haridusele.  

Tulemused näitasid, et laenatud rahast kasutati kasulikele arendusprojektidele vaid väikest protsenti. 
Võlgade auditeerimise komisjoni järelduste põhjal toetati ja dokumenteeriti väiteid, et 
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märkimisväärne osa võlgadest on ebaseaduslik ja seega tuleks need riigi algatusel ühepoolselt läbi 
vaadata. Presidendi dekreedi kohaselt peatati 2012. ja 2030. aastal lõpptähtajaga globaalsete 
võlakirjade maksmine. Kasutades auditeerimiskomisjoni eeldust, nimetati see võlg ebaseaduslikuks ja 
seega tagasimaksmisele kõlbmatu. 2008. aasta lõpus teatas Ecuador IMF-ile, et maksab võlgu 33 
miljonit USA dollarit ja ei otsi sellest enam täiendavaid rahalisi vahendeid.  

2017. aastal tuli Ecuadoris võimule uus valitsus, kes taotles IMF-i laenu üle 4 miljardi dollari. Laen anti 
tingimusel, et rakendatakse olulisi kokkuhoiumeetmeid. See on viinud juhusliku ja tõsise avalikkuse 
protestini IMF-i laenu ja tingimuste vastu alates 2018. aastast.  

Allikas: juubelivõlgade kampaania  
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Orjade mäss 1804. aastal saavutas Haiti elanikelt Prantsusmaalt iseseisvuse, kuid Prantsusmaa sundis 
uut riiki maksma järgnevatel aastakümnetel miljoneid kuldfranke kui hüvitist vara ja orjade kaotuse 
eest. Sissetungi kartuses nõustus Haiti järgmise 122 aasta jooksul maksma tagasi 90 miljonit 
kuldfranki.  

2004. aastal, varsti pärast seda, kui valitud president Aristide nõudis pärast iseseisvust väljapressitud 
raha 21 miljardi dollari suurust hüvitamist, kukutati ta USA toetatud sõjalise riigipöördega. Pärast võla 
vähendamise protsessist eemal hoidmist lubati Haiti 2006. aastal sisse. Pärast IMFi ja Maailmapanga 
ettekirjutatud poliitikate järgimist kvalifitseerus riik 2009. aastal mõne võla kustutamiseks. Veel 
tühistati pärast 2010. aasta maavärinat Haiti valitsusväliste organisatsioonide kampaania järel. Kuid 
riik on endiselt vaesunud ja haavatav katastroofide ja kliimamuutuste suhtes. Laene on jätkuvalt antud 
ja IMF hindab Haitit teise võlakriisi ohtu. 

Võla kuhjumine  

Aastatel 1964–1986 valitses Haitit korrumpeerunud ja rõhuv Duvalieri perekond. Läänemaailm toetas 
tugevalt Duvalier’sid, sest nad olid antikommunistlikud ja külma sõja ajal USA poolel. Aastaid maksti 
selle korruptiivse režiimi toetamiseks kasutatud raha tagasi nende arvelt, kes on selle käes juba 
kannatanud. Duvalieri režiim kukutati 1986. aastal, pärast seda hakkasid tekkima populaarsed 
kodanikuühiskonna organisatsioonid. Need liikumised põhjustasid kaua edasi lükatud kaebusi, 
sealhulgas ebaõiglast võlakoormat.  

Paljude aastate jooksul jäid need nõuded võlgade õigluse järele kurtidele kõrvadele. Hoolimata 
Ameerika vaeseimast riigist ei kaalunud Haitit isegi võlgade leevendamisel, kui 1996. aastal 
esmakordselt algatati raskelt võlgadega vaeste riikide (HIPC) algatus. Samal ajal jätkati laenude 
andmist. Maailmapanga 2002. aasta hinnang Haitile aastatel 1986–2001 antud laenude kohta jõudis 
järeldusele: „[Maailmapanga] laenude mõju arengule on olnud tühine”. 

Võlgade leevendamine  

2006. aastal tunnistas Maailmapank lõpuks, et Haiti oli piisavalt vaene ja piisavalt võlgu ning lubas tal 
siseneda HIPC-sse. Haiti lõpetas HIPC ja MDRI programmid 2009. aastal ning seejärel tühistati 1,2 
miljardi dollari suurune võlg.  

Kampaaniad väidavad siiski, et kuigi HIPC on parem kui mitte midagi, pole see siiski piisavalt hea Haiti 
või mõne muu riigi jaoks. Esiteks peab riik skeemi sisenemiseks ja lõpuleviimiseks leppima IMFi 
kehtestatud kahjulike majanduspoliitiliste tingimustega. Teiseks ei kuulu paljud võlad HIPC-i. Pärast 
võlgade leevendamist sai Haiti endiselt 900 miljonit dollarit võlgu. Kusagil võla leevendamise 
protsessis ei aktsepteerinud rikkad riigid oma rolli Haiti ebaõiglase võla tekitamises, pidades võlgade 
leevendamist heategevuseks.  

2010. aasta jaanuaris tabas Haitit laastav maavärin, milles hukkus kuni 300 000 inimest. Pärast seda 
tundus, et riik võib kokku kukkuda, ellujäänud jäid haiguste suhtes haavatavaks ning neil ei olnud 
kodusid ega elatist. Varsti pärast katastroofi nõudsid 26 Haiti valitsusvälist organisatsiooni võlgade 
kustutamist. See sõnum võeti vastu kogu maailmas, sajad tuhanded inimesed kirjutasid 
petitsioonidele alla.  



 
 

 

23 
 

Haiti võlg oli pärast eelmise aasta võlgade leevendamist juba kasvanud 1,15 miljardi dollarini ja 
suurenes 1,3 miljardi dollarini, kui katastroofi tagajärjel uusi laene anti. Avalik pahameel viis valitsused 
ja rahvusvahelised finantsasutused Haiti tasumata võla vähendama. 

Laenud, mitte toetused 

Isegi kui Haiti võlg tühistati, pakuti uusi ülesehitusfonde pigem laenude kui toetuste vormis, säilitades 
probleeme tulevikuks. Alates 2017. aastast on IMF Haiti järjekordse võlakriisi ohus. Vahepeal on Haiti 
valitsusvälised organisatsioonid mõistnud hukka nende maavärinajärgsete doonorite konverentside 
väljajätmise. Võla kustutamise kampaania taga olnud 26 valitsusvälist organisatsiooni on toetanud 
elanikkonna üleskutset mobiliseerida Haiti rahvakogu, mis tegeleb nende väljakutsetega ja määratleb 
Haiti alternatiivse ülesehitamise strateegiad. 

Majandus- ja poliitikauuringute keskuse andmetel sekkus USA 2010. aasta valimistesse, keelates 
tegelikult ühe partei, takistades Aristide tagasipöördumist ja mõjutades häältelugemise protsessi. 
Haiti on vabastatud mõnest välisvõlast, kuid teda pole säästnud välisvõim.  

Allikas: juubelivõlgade kampaania, https://jubileedebt.org.uk/countries/haiti 
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Libeeria suur võlts tekkis esmakordselt 1970ndatel aastatel seoses laenude buumiga, mis oli loodud 
rahastamise dereguleerimisest Euroopas ja USA-s ning naftahindade suuruses tõttu läänes asukohates 
pankades suurest petro-dollarist. Libeeria võlg erapankade ees kasvas 30 miljonit dollarit 1970. aastal 
üle 150 miljoni dollarile 1979. aastal.  

1970. aasta lõpus tõstis USA intressimäärasid ja tooraine hind kukkus, põhjused kogu Ladina-
Ameerikas ja Aafrikas pankroti. Kiirest kasvust 1970-ndatel aastatel jäi Libeeria majandus nende 
vapustuste tõttu soiku ja võlg kasvas 50 protsendilt rahvatulust 1979. aastal üle 100 protsendi 1986. 
aastaks. Uus laenupakkumine oli tegelik välisriikide valitsuste ja rahvusvaheliste institutsioonide 
laenude väljamaksmine makseteenustele. eraisikutelt laenuandjatelt. Välispankadele võlgade osakaal 
langes 35 protsendilt 1979.aastal 20 protsendini 1985. aastaks, asendatud võlgnevusega IMF-i ja 
Maailmapanga ees. 

 1980. aastate alguses ja keskel oli Libeeria võlgade tagasimaksed 30 riigi riigi eksporditulust; riigist 
välja voolav tohutu rahakoorem. 

1980. aastal juhtis Samuel Doe sõjalist riigipööret. Külma sõja ajal USA liitlasena andis USA Doe'ile 
märkimisväärset rahalist ja sõjalist tuge, samal ajal kui korruptsioon ja poliitilised repressioonid 
kasvasid. 1989. aastal alustas Charles Taylor ülestõusu, et üritada kukutada Doe valitsust, mis lõi 
Libeeria esimese kodusõja. 1995. aastal sõlmitud rahulepingu tulemusel sai Taylor presidendiks 1997. 
aastal. Taylori ajal nähti Libeeriat rahvusvaheliselt kihelkonnariigina. 1999. aastal algas teine 
kodusõda, mis lõppes 2003. aastal, kui Taylor põgenes pagulusse. 2005. aastal valiti Ellen Johnson-
Sirleaf presidendiks ja sai hiljem Nobeli rahupreemia.  

Libeeria jättis suure osa kodusõja eest võlgade tasumata; mõtteline võlg moodustas 2003. aastal 300 
protsenti rahvamajanduse sissetulekust. 1990-ndate keskpaigas tehti tagasimakseid, eriti kümnete 
miljonite dollarite ulatuses.  

Libeeria võeti 2008. aastal vastu raskelt võlgades olevate vaeste riikide algatusele, mille tulemusel 
suur osa oma võlgadest 2010. aastal tühistati. Võlgade kustutamiseks kvalifitseerumiseks pidi Libeeria 
hakkama maksma võlgade eest, mille ta oli maksmata jätnud, mis viis tohutult maksete suurenemine. 
Tavaliselt oleks Libeeria pidanud HIPC reeglite kohaselt võtma uusi laene, et tasuda maksmata jäänud 
võlad ja uusi laene poleks tühistatud. Rahvusvahelised kampaaniad viisid selleni, et Libeeria puhul 
seda suuresti ei juhtunud ja 2010. aastal vähendati võlga 10 protsendini rahvatulust. 

1978. aastal laenas USA keemiapank Libeeriale 6,5 miljonit dollarit. Selle võla omandiõigust müüdi 
mitu korda, eriti kui kodusõdade ajal selle tagasimaksed lõppesid. Kauplejad pidasid seda 
ebatõenäoliseks, et võlga kunagi makstakse. See sattus kahe raisakoti fondi - Hamseh Investments ja 
Wall Capital - kätte. 2009. aastal kaebasid kaks fondi Suurbritannias Libeeria kohtusse 20 miljoni dollari 
eest ja võitsid juhtumi. 2010. aastal võeti tänu juubelivõlgade kampaaniale vastu parlamendi seadus, 
mis piiras makse raisakotifondidesse näiteks Libeerias. 2010. aasta lõpus saavutati kohtuväline 
kokkulepe vaid 1 miljoni dollari osas. 

President Johnson Sirleaf ütles parlamendi seaduse vastuvõtmisele reageerides: „Bravo! Oleme 
oodanud parlamenti või assambleed, et teha selline raske otsus, et saaksime need rahalised vahendid 
mõistlikuks muuta. Võib-olla võtab USA kongress selle kinda kätte ja võtab Suurbritannia eeskuju ning 
liigutab seda - sest see on vaeste riikide suhtes lihtsalt nii ebaõiglane. 
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" Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul on Libeeria võlg 2012. aastal 13 protsenti rahvamajanduse 
tulust, kuid prognoosib, et see kasvab kiiresti 25 protsendini rahvatulust aastaks 2016 ja 30 protsendini 
aastaks 2020. Prognoositakse, et võlamaksed kulutavad 2 protsenti valitsuse tuludest. aasta jooksul 
selle aja jooksul. See eeldab, et majandus kasvab lähiaastatel rohkem kui 7 protsenti. 

IMF ütleb, et isegi kui Libeeriat tabab äärmuslik majanduslik šokk (näiteks põud, üleujutus, 
ülemaailmne majanduslangus või oluliste toormehindade muutus), kulutaksid võlamaksed ainult 5 
protsenti valitsuse tuludest. Viimastel aastatel on 12 protsendil IMF-i analüüsitud riikidest olnud aga 
ekstreemsemad majandusšokid kui IMF-i ennustatud äärmusel. Suurem osa viimaste aastate 
laenudest Libeeriasse on saadud IMFilt ja Maailmapangalt.  

Allikas: juubelivõlgade kampaania 
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Pankade hoolimatu laenamine ja laenamine õhutas Iirimaal jätkusuutmatut buumi, mis kukkus kokku, 
kui 2008. aastal algas ülemaailmne finantskriis. Iiri valitsus garanteeris kõik pankade võlad, kandes 
tohutu hulga võlgu avalikkusele. Enne kriisi oli Iirimaa valitsusel aastane ülejääk, kuid tema koguvõlg 
on nüüd kasvanud 10 protsendilt SKPst 100 protsendini. 2010. aastal laenasid IMF ja EL ülemäära võlgu 
jäänud Iiri valitsusele rohkem raha, et see jätkaks välispankadele maksmist; tõhusalt veel üks 
panganduse päästmine. Tööpuudus on tõusnud kiiresti, 15 protsendini ja kokkuhoid tabab kõige 
haavatavamaid rühmi kõige rohkem. Kampaaniate korraldajad ja ametiühingud on nõudnud võlgade 
ebaseaduslikuks kuulutamist ja nende tühistamist, näiteks riigi enda kanda võetud Inglise-Iiri panga 
võlad.  

Iirimaa saavutas Ühendkuningriigist iseseisvuse 1922. aastal. Üks koloniaalajaloo kurikuulsamaid 
episoode oli kartul näljahäda 1800. aastate keskel, kui suri 1 miljon inimest ja 1 miljon emigreerus. 
Kartulipõletik hävitas suure osa põllukultuuridest, millest sõltus talupoeg. Kuid kogu näljahäda ajal jäi 
riik toiduainete netoeksportijaks Inglismaale, kusjuures liha eksport tegelikult kasvas. Kuid vaesed ei 
saanud endale lubada kõrgeid hindu ja relvastatud valve all toimetati toitu Iirimaa kõige näljahäda all 
kannatanud piirkondadest. 

Iirimaa jäi mitme aastakümne jooksul Lääne-Euroopa üheks vaesemaks riigiks. Suurem majanduslik 
laienemine algas 1980. aastate lõpus, kui riik muutus põllumajandusest sõltuvaks uuele digitaalsele 
tehnoloogiale ning seejärel pangandusele ja rahandusele.  

2002. aastal võttis Iirimaa kasutusele euro, fikseerides riigi vahetuskursi teiste euroliikmetega ja 
loobudes igasugusest kontrollist intressimäärade üle. Buum jätkus, majanduskasv oli aastatel 2002–
2007 keskmiselt üle 5 protsendi aastas. Buumi taga olid üha enam välispangad, kes laenasid raha Iiri 
pankadele. Iirimaa erasektori laenamine viis riigi tervikuna välisvõlana 2007. aastaks 1000 protsendini 
SKPst. Väidetavalt võlgneti ka pankadele võlgu suuri välisriikide omanduses olevaid varasid, mis 
väidetavalt tasakaalustas seda tohutut arvu. Suur osa sellest rahast liikus maja hindadesse, mis 
aastatel 2000–2007 kahekordistusid.  

Erinevalt erasektori hoolimatust laenamisest ja laenamisest oli valitsusel sel ajal eelarve ülejääk ja 
kogu netovõlg - võlgu nii Iirimaa säästjatele kui ka välismaalastele - oli 2007. aastaks vaid 11 protsenti 
SKPst.  

Erinevalt erasektori hoolimatust laenamisest ja laenamisest oli valitsusel sel ajal eelarve ülejääk ja 
kogu netovõlg - võlgu nii Iirimaa säästjatele kui ka välismaalastele - oli 2007. aastaks vaid 11 protsenti 
SKPst.  

Buum pöördus 2007–2008 kiiresti pankrotti, kui pangad, alustades USAs sub-prime kriisiga, pidid 
hakkama maksma laene maha maksma ja lõpetasid üksteisele laenamise. Iirimaa pangad kaotasid nii 
vara, kui nad olid keeruliste tuletislepingutega võlgu, kuid lõpetasid uue raha laenamise. See viis 
kiiresti eluasemehindade languseni, 2010. aastaks kolmandiku võrra madalamale, mis vähendas 
pankade tagasihoidlike eluasemelaenude tagasimakset. 

Iiri pangandussektor oli pankrotis. Erinevalt Islandi valitsusest garanteeris rahandusminister Brian 
Lenihan 2008. aasta septembris Iirimaa kuue peamise panga võlad, kandes kohustused otse 
erasektorist riigile. Samal ajal kukkus Iiri majandus kokku; 2008. aastal 3 protsenti ja 2009. aastal 7 
protsenti. See vähendas oluliselt valitsuse maksutulu. Töötus kasvas 5 protsendilt 15 protsendile, 
suurendades vajadust valitsuse kulutuste järele hoolekandetasudele.  
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Iiri valitsuse netovõlg kasvas 2012. aastaks kümme korda, ulatudes üle 100 protsendi SKPst. IMFi 
hinnangul on Iirimaa (avaliku ja erasektori) netovõlg välismaal (võttes arvesse välismaal hoitavaid 
varasid) 90 protsenti SKPst. 

Üks garanteeritud pankadest oli inglise-iiri. Inglise-iirlane ei saanud endale lubada oma 
võlakirjaomanikele maksete tasumist; peamiselt välismaised võlausaldajad, kes olid hoolimatult panka 
raha laenanud. Iiri valitsus nõustus tagama, et need maksed tehtaks. Selleks sai Euroopa Keskpank Iiri 
Keskpangalt nõusoleku luua eurod, millega võlg tasuda. Kuid ta tegi seda ainult põhjusel, et Iiri valitsus 
‘maksis’ keskpangale tagasi 20 aasta jooksul. Nende maksete tegemisel kustutatakse raha Euroopa 
Keskpanga nõudmisel, et väidetavalt peatada inflatsiooni tõus.  

Iirimaa valitsus teeb ajavahemikul 2011–2031 selle Inglise-Iirimaa võla eest peaaegu 50 miljardit eurot 
makseid. Suur osa nende maksete katteks laenatakse laenuks, liigutades ebaseaduslikku pangavõlga 
veel paljudeks aastakümneteks.  

Pärast pangavõla võtmist ja laguneva majanduse poole suundus Iiri valitsus kiiresti oma võlamaksete 
tasumata jätmise poole. 2010. aasta detsembris leppisid EL ja IMF kokku kolme aasta jooksul kokku 
85 miljardi euro suuruse laenu andmises, et vältida Iirimaa valitsuse kohustuste täitmatajätmist ja 
seega potentsiaalselt erinevate läänepankade pankrotti viimist, eriti suurtes laenudega riikides nagu 
Suurbritannia. Laenud on tegelikult veel üks panga päästeteenistus, kusjuures võlg jääb Iiri riigile. 
Need laenud tulid karmide kokkuhoiutingimustega, kohustades Iiri valitsust kärpima 
sotsiaalhoolekande programme, erastama hulga riigivara ning vähendama kulutusi avalikule sektorile 
ja avaliku sektori palgakuludele. IMF on sellest ajast alates tunnistanud, et need kokkuhoiutingimused 
kahjustasid veelgi Iirimaa majanduse taastumise võimalust - rääkimata õiglasest majanduse 
taastumisest.   
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Ülevaade: Selles tegevuses kasutavad õpilased eelteadmisi, meeskonnatööd ja mõnda loogikat, et 
ehitada oma klassiruumi seintele globaalsete võlakriiside ajaloo ajaskaala. Paaridena valivad nad 3 
võtmesündmust ja hindavad, kuhu ajaskaalal kaardid paigutada. Seejärel peavad nad arutelu ajaskaala 
üle. 
 
Eesmärgid: Selle tegevuse eesmärk on luua õpilastele arusaam võlgade ajaloolistest juurtest, juhtides 
tähelepanu varjatud teguritele nagu kolonialism, toormeturud ja geopoliitika. Selle eesmärk on 
suurendada õpilaste teadlikkust riigivõla keerukusest ja juhtudest, kui võlg võib olla ebaseaduslik.  
 
Materjalid: ajaskaala kuupäevakaardid. Ajaskaala loomiseks paber / kaart. Blu-tac. Üks komplekt 
ajaloolisi sündmuste kaarte (vt allpool). 
 
Aeg: 1 tund 
 
Grupi suurus: 4 - 30  
 
Juhend koolitajatele:   
 
 
(A) Enne klassi: looge oma klassiruumi seinte abil suur ajajoon, mis ulatub aastatest 1850 kuni 2020 
(või praeguse aastani!). Selleks asetage neljast alltoodud kuupäevast seeria igale seinale reas, suurtes 
kirjades, nii et need paistaksid hästi silma. Jätke iga kuupäeva vahele palju ruumi ja kui võimalik, 
ühendage need kitsa pabeririba ja joonega. 
 
1880-----1900 --------- 1910 ---------- 1920 -------- 1930 --------- 1940 ------ 1950 ----- 1960 ----- 1970 ---- 
1980 ------ 1990 ------2000-----2010------2020       
 
(B) 10 minutit: asetage kõik (altpoolt lõigatud) kaardid juhuslikult lauale. Ärge levitage kuupäevi - see 
on ainult teie viide! Öelge õpilastele, et nad töötaksid paarides ja valige paari kohta 2–3 kaarti (või 
rohkem, sõltuvalt teie rühma suurusest). Paluge neil ära arvata neile määratud sündmuste õige 
kuupäev ja kasutage blu-tac, et kinnitada kaart selle kuupäeva ajaskaala ligikaudsele asukohale (st 
2011. aasta jaoks tuleks see asetada vahetult pärast suurt aastat 2010 silt seinal). Selgitage õpilastele, 
et mõned kaardid tähistavad sündmusi, mis on üldteada, mõned võivad nõuda, et nad lihtsalt arvaksid, 
teised aga ilmuvad juba õpitud juhtumiuuringutes. Paluge neil mõelda ajaloost, mida nad teavad, ja 
mõelda, kui sündmus võib loogiliselt aset leida. 
 
(C) 15 minutit: kui ajaskaala on lõpule jõudnud, parandage kõik vead (siinkohal võib olla kasulik 
sessioonis paus teha). Paluge õpilastel võtta kogu ajaskaala läbilugemiseks kümme minutit, märkides 
ka kõik nende kaartidesse tehtud muudatused.  
 
(D) 15 minutit: hõlbustage kogu rühmaga arutelu sündmuste järjestuse ja loogika üle ajaskaalal. 
Näiteks: 

o Tõsta esile ajavahemik 1944–1971; alates BWI-de loomisest kuni kuldstandardi lõpuni. Tooge 
esile asjaolu, et sel perioodil toimus väga vähe valuutakõikumisi või võlakriise. Küsige, mida 
õpilased teavad Euroopas sel perioodil toimunust (heaoluriigi laienemine, töötajate õiguste 
suurendamine, Euroopa ülesehitamine).  
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o juhtida tähelepanu laenubuumile, mis toimus pärast 1971–1973 naftakriisi; laenamist 
soodustab sageli majanduses tasuvat kodu otsiva sularaha ülejääk, mitte laenuvõtjate riikide 
vajadused.  

o Küsige õpilastelt, mida nad veel kolonialismi kohta teavad. Millised majandused olid 
globaalses lõunas olemas, kui kolonialismi lõppes? Kuidas nad suutsid arenguks raha koguda? 
Pöörake tähelepanu toorainete hindade langusele, mis juhtub ajaskaala erinevates punktides, 
ja sellele, kuidas see seondub võlakriiside / võla tagasimaksmise võimega.  

o Pöörake tähelepanu sellele, kes olid laenuvõtjad ja laenuandjad - näiteks rikkad riigid, kes 
laenasid raha Filipiinide Ferdinand Marcosele. Küsige õpilastelt, mida nad teavad Ladina-
Ameerika poliitikast sel perioodil. Kes olid valitsejad? Kes olid rikkad riigid, kes laenasid neile 
valitsejatele raha? Kas see oli aus? Kes said neist laenudest kasu? Kas ainult selleks, et need 
võlad inimestele edasi kanduksid?  

o Kuidas peaksime käsitlema selliseid küsimusi nagu Tansaania veesüsteemi erastamine? Kellel 
oli selles olukorras võim? Kas otsus tugevdas Tansaanias demokraatiat? 

 
(E) 10 minutit: Pärast seda arutelu võib olla kasulik kasutada powerpointit, et läbida kogu ajaskaala 
algusest lõpuni, et tugevdada õpilaste teadmisi. 
 

Sündmus / Fakt Kuupäev 

Berliini kongress jagab Aafrika Euroopa suurriikide hulka. 1878 

Versailles 'leping paneb Saksamaale 32 miljardi dollari suuruse võla, mis võrdub 442 miljardi 

dollariga tänases rahas. 1919 

Pankade suur laenamine soodustab spekulatsioone USA ja kogu maailma aktsiaturgudel. 

Londoni ja New Yorgi börside väärtus kukkus, alustades Suurt Depressiooni. 1925 - 1929 

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa lepivad kokku Saksamaa võlakohustuste üheaastases 

moratooriumis. Seejärel lepivad Prantsusmaa ja Suurbritannia kokku Saksamaa Versailles 

'võlgade täieliku tühistamise, kui USA tühistab Esimese maailmasõja järgsed Prantsusmaa ja 

Suurbritannia võlad. USA kongress keeldub. 1931 - 1932 

Ladina-Ameerika eksporditulud varisevad, mis põhjustab valitsemissektori võlgade 

ulatuslikke maksejõuetusi, sealhulgas Boliivia, Brasiilia, Tšiili, Colombia, Costa Rica, 
Dominikaani Vabariik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mehhiko, Nicaragua, Panama, 

Paraguay, Peruu ja Uruguay 1931 - 1938 

USA-s Bretton Woodsi konverents loob riikidevaheliste laenude reguleerimise süsteemi, 

samal ajal kui dollar on seotud kulla hinnaga, mis on mõeldud valuutavahetuse 

stabiliseerimiseks. Konverents loob Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga. 1944 

Pool Saksamaa tasumata välisvõlast tühistab USA, Suurbritannia ja Kreeka. 1953 

Võimule tuleb diktaator Ferdinad Marcos. Kaks aastakümmet võimul võtab ta tohutult 

välisvaluutas laene. Kõige tuntum on 20 miljardi dollari suurune laen elektrijaama 

ehitamiseks, mis, kuna see asub maavärina murdjoonel, ei tooda kunagi ühtegi vatti 

energiat. 1965 
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USA loobub dollarite konverteerimisest kullaks ja hakkab kaotama rahade liikumist riikide 

vahel käsitlevaid regulatsioone. 1971 

Naftat tootvad riigid vähendasid tootmist ja kuulutasid USA vastu välja embargo, 

kahekordistades nafta hinda. Kasum suunatakse ümber läänepoolsetesse pankadesse, kes 

seejärel neid edasi laenavad. 1973 - 74 

Ladina-Ameerika valitsustele antud laenud suurenevad nelja aastaga enam kui neli korda, 8 

miljardilt 33 miljardile. Samamoodi suurenevad Sahara-taguse Aafrika valitsuste laenud 

sama nelja aasta jooksul 2 miljardilt 8 miljardile dollarile. 1974 - 1979 

Toorainete hinnad hakkavad langema ja jätkavad langemist siis kahekümne aasta jooksul. 

Maailmapanga soovitus rohkem toota just hindade edasise languse. 1980s 

Pärast USA intressimäärade tõusu teatas Mehhiko valitsus, et ei suuda oma võlgu maksta. 

Mehhiko järel on 57 ülemaailmse riigi riiki eralaenuandjatele võlgade tasumisel raskusi. 1982-1989 

IMF laenab maksete tegemiseks sel kümnendil 60 miljardit dollarit, eelmise kümnendi 15 

miljardilt dollarilt. Selliseid päästelaene alustab ka Maailmapank. Vastutasuks nõuavad 

need kaks institutsiooni rea poliitikat, sealhulgas valitsuse kulutuste kärpimist, erastamist, 

kaubanduse liberaliseerimist ja dereguleerimist. 

1982 - 1989 

Diktaator Ferdinand Marcos tagandatakse. Filipiinidel asutatakse koalitsiooni Vabadus 

võlgadest, et taotleda Filipiinide võla auditeerimist ja võlamaksete kohandamist, et tagada 

majanduskasv ja vaesuse vähendamine. 1986-1987 

G7 rikaste riikide rühm loob suure võlgnevusega vaeste riikide algatuse, et kustutada kõige 

vaesemate riikide mõned võlad, kui need riigid rakendavad rohkem IMFi ja Maailmapanga 

vabaturu majanduspoliitikat. 1996 

Juubeli 2000 petitsioon, milles nõutakse võlgade tühistamist aastatuhandeks, saab kogu 

maailmas üle 20 miljoni allkirja. 1999 

Tansaania kvalifitseerub võlakergenduse alla kõrge võlgnevusega vaeste riikide (HIPC) 

algatuse alusel pärast seda, kui on täidetud Dar es Salaami veesüsteemi erastamise 

tingimus. Erastamine varises kokku 2005. aastal. 2001 

Malawi satub toidukriisi vaid aasta pärast seda, kui ta on sunnitud oma viljavaru maha 

müüma, mis on tingimus võlgade leevendamiseks. 2002-2006 

Argentina teatab, et riskib võla maksmatajätmisega. Mõni aasta hiljem jõuab see enam kui 

90% võlausaldajatega kokkuleppele maksta 33 senti iga võlgu. Mõned raisakotifondid 

ostavad odavalt kokku muud võlad ja keelduvad võla restruktureerimisest osa võtmast. 2005-2008 

Kuna riigiasutused on tühistanud 6,7 miljardi dollari suuruse võla, kaebab raisakõrvafond 

Donegal International Ühendkuningriigi kohtutes Sambia 42 miljoni dollari suuruse võla 

eest, mille eest ta maksis 4 miljonit dollarit. Suurbritannia kohtunik otsustab, et võlg on 

võlgu, kuid ainult 20 miljonit dollarit. 2007 

Hirm hüpoteeklaenude hüpoteekidega seotud väärtpaberistatud võla pärast paneb pangad 

üksteisele laenu andma. Lehman Brothers läheb rinnale septembris. Suurbritannias, USA-s 

ja Iirimaal hakkavad valitsused pankasid päästma. 2008 
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Iirimaa-sugused riigid hakkavad otsima uusi laene IMFilt ja EL-ilt, et katta pankade 

päästmise otsuse kulud. Iirimaal läheb see lõpuks maksma 64 miljardit eurot, kuna nii palju 

halbu pangavõlgasid on riigistatud. 2011 

Pärast juubelivõlgade kampaania kampaaniat võtab Ühendkuningriigi parlament vastu 

seaduse, mis takistab raisakotkaste fondidel kaebamast raskelt võlgadega vaeseid riike 

rohkem kui oleks võinud saada, kui nad oleksid osalenud võlakergenduskavas. 2011 

Londonis asuvad pangad Credit Suisse ja VTB laenavad Ühendkuningriigi seaduste kohaselt 

salaja 2 miljardit dollarit Mosambiigi riigile kuuluvatele ettevõtetele. 2013 

Euroala riikides on IMFi ja ELi laenud tingimustega kokkuhoiu kehtestamiseks ja valitsuse 

eelarvete kärpimiseks. IMF tunnistab hiljem, et need tingimused takistasid majanduse 

taastumist 2008-2012 

ÜRO hääletab võla restruktureerimise uute põhimõtete poolt 136 poolt- ja 6 vastuhäälega, 

kuid vastu on peamised riigid, kes otsustavad globaalse võla reguleerimise, sealhulgas USA, 

Suurbritannia, Saksamaa ja Jaapan. laenude buumile, toormehindade langusele ja eriti 

vaeste riikide võlgade tagasimaksmise kulude kasvule. 2015 

Argentiina uus valitsus on nõus raisakotkaste fondid ära maksma, mis võib mõne jaoks 

teenida üle 1000% kasumit. 2016 

Üle 11 triljoni dollari sularaha eraldatakse maailmamajandusse rikaste riikide valitsuste 

kvantitatiivse leevendamise poliitika tõttu, kes ostavad kokku suurel hulgal ettevõtete 

võlgu. See suurendab rikaste riikide ettevõtete poolt ülemaailmse lõunaosa riikide 

valitsustele laenatava sularaha hulka. 2010-2018 

Ülemaailmne võlg saavutab ajaloolise kõrgeima väärtuse - 255 triljonit dollarit ehk 320% 

SKPst. 

2019 
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Ülevaade: Selles tegevuses töötavad õpilased väikestes rühmades, et arutada erinevaid riigivõlaga 
seotud mõisteid ja argumente ning jõuda nende mõistete olulisuse ja kehtivuse (või tähtsuse 
puudumise) osas kokkuleppele.  
 
Eesmärgid: selle tegevuse eesmärk on süvendada õpilaste arusaama võlakriisi põhjustest, 
võimaldades neil kasutada klassikaaslastega vesteldes õpitud teavet. Samuti on selle eesmärk 
parandada nende võimet juhtumit argumenteerida ning erinevaid arvamusi kuulata ja nendega 
suhelda.  
 
Materjalid: võlgade teemantkaardid (mitu komplekti, tükeldatud, vt allpool) (piisab 1 komplektist iga 
4 õpilase rühma jaoks). 
 
Aeg: 30-45 minutit 
 
Grupi suurus: 4 - 30  
 
Juhend koolitajatele:   
(A) 5 minutit: alustage grupi julgustamisest võlgade 
arutamiseks isiklikul tasandil. Küsige neilt: kas olete kunagi 
võlgu olnud või on keegi teie ees võlgu olnud? Kuidas see 
tundub? Miks sa laenu võtsid? Mis juhtuks, kui te ei saaks 
võlga maksta ega maksta? Eraldage rühm väikesteks 
rühmadeks, milles on kuni 4 inimest. Andke igale rühmale 1 
kaardikomplekt. 

(B) 10 minutit: paluge õpilastel kaardil olevaid väiteid koos 
uurida. Paluge neil tuvastada, millistega nad nõustuvad või ei 
nõustu. Paluge neil paigutada kaardid teemandiga, mille 
ülaosas nad kõige tugevamalt nõustuvad, ja need kaks, mida 
nad järgmises reas tugevalt järgmisena tunnevad, ja jätkake 
seni, kuni avaldus, millega nad kõige enam nõus ei ole, on all. 
Näidake neile juhendina graafikut „võlgade teemant”. On 
oluline, et kõigil rühma inimestel oleks võimalus öelda, kuhu 
kaardid lähevad. Lahkarvamuste korral tuleks seda grupis 
arutada. 

(C) 15 minutit Kui kõik on oma kaardid korraldanud, peavad 
nad esitama oma teemandi kogu rühmale, selgitades, miks 
nad oma kaardid just selles vormingus tellisid. Julgustage õpilasi rühmade vahel arutlema selle üle, 
miks nende järjekord oli õige, ja mõtlema oma tehtud valikuid põhjendama. 
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Võla teemantvõlakaardid 

Alati on moraalselt vale võlga mitte maksta Maailma vaeseimad riigid peaksid oma võlad ära 
maksma, hoolimata tagajärgedest nende rahvale 

Võlg on halva juhtimise ja korruptsiooni tulemus 
ning vastutavatel isikutel ei tohiks lubada sellest 
pääseda. 

Tänaseid vaeste riikide vaeste inimeste põlvkondi 
ei tohiks vastutada varasemate inimeste vigade 
eest. 

Rikkad riigid peaksid saama anda laene oma 
ettevõtete kasumi maksimeerimiseks, ilma et 
peaksid arvestama kõigi võimalike pikaajaliste 
mõjudega. 

Kehvad riigivõlad on eriti kahjulikud naistele. 

Võlg on keskkonnakahjustuste põhjus Võlakriis on sõja ja terrorismi peamine põhjus 

Me ei saa vaesusest lahti ilma võlgade 
kustutamiseta 

Kui vaesed riigid võtavad vastu rahvusvaheliste 
ekspertide (näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi) 
majanduspoliitika, saavad nende probleemid 
lahendatud. 

Lisage oma kaart ...  
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1. Rahvusvahelises Valuutafondis ja Maailmapangas on riigi hääle suurus seotud tema: 

a. Rahvastiku suurus 

b. Selle haavatavus kliimamuutuste suhtes 

c. Tema sissetulek ja kui palju raha ta asutusele maksab 

 

2. Mitu maailma riiki kulutas 2019. aastal võlgade tagasimaksmiseks rohkem raha kui tervishoiule? 

a. 64 

b. 14 

c. 34 

 

3. Mis on võlajuubel? 

a. Kui riik või suur organisatsioon tühistab võla ja kustutab selle avalikust registrist. 

b. Kui laenu antakse despootlikele režiimidele, siis isegi kui on selge, et raha ei kulutata sellele, 

mis on riigile parim. 

c. Kui võla intressimäär kahekordistub. 

 

4. Mis on riigi välisvõlg? 

a. Valitsuse võlg oma keskpangale 

b. Valitsuse võlg muus valuutas kui tema oma 
 
5. Millistel järgmistest asjaoludest on suured riigivõlad sotsiaalse õigluse seisukohast 
problemaatilised? Märkige kõik sobivad. 

a. Kui võlgade tagasimaksmine takistab avaliku sektori kulutusi ja investeeringuid, mis viib 
negatiivse tsüklini, kus võlad kasvavad investeeringute vähenedes 

b. Kui võlga kasutatakse tsüklivastase vahendina majandusse investeerimiseks 
c. Kui võlgu ei kogutud õiglaselt 
d. Kui laenud suurendavad riigi haavatavust rahvusvahelistel turgudel 

 
6. _______ koolkond näeb tasakaalustatud valitsuseelarvet oma olemuselt headena ning pooldab 
valitsuse minimaalseid kulutusi ja võlgade kuhjumist ning nende põhimõtete rikkumine on võlakriiside 
põhjuseks. 

a. Keynesi 
b. marksistlik 
c. Neoklassikaline / neoliberaalne 
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7. Millised järgmistest on põhjused, miks mõnel valitsusel võib olla väga suur võlg? 
a. Koloonia pärand, vastik laenuandmine, vastutustundetu laenamine 
b. Eravõlgade natsionaliseerimine, võlakoormus, majandusreformid/tingimused, mis mõjutavad 

tulude kogumise võimet 
c. Maksude sissenõudmine, võlgade allahindlus, raiskavad kulutused avalikele teenustele 
d. A ja b 
e. B ja c 

 
8. Milline järgmistest endistest Prantsuse kolooniatest oli sunnitud maksma Prantsusmaale 
reparatsiooni, kui riik saavutas iseseisvuse, et maksta Prantsusmaa "kadunud" orjade eest? 

a. Kanada 
b. Alžeeria 
c. Haiti 

 
9. Millisele laenuandjale maksavad Sahara-tagused riigid enamiku riigivõla intressidest? 

a. Mitmepoolne 
b. Kahepoolne 
c. Privaatne 

 
10. Võlaõiguse kaitsjad soovivad näha mitmepoolset võlakoormusmehhanismi, mida korraldaks: 

a. Maailmapank 
b. ÜRO (ÜRO) 
c. IMF 
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Maksud on ülemaailmse ebaõigluse loo oluline osa. Kahjuks kuulevad paljud inimesed sõna maks ja 
tagasilöök – see tundub tihe, igav ja võib-olla on teema, mis on kõige parem jätta "ekspertide" hooleks! 
See juhend aitab teil mõista, mis on maks, miks see nii oluline on, millised ülemaailmsed suundumused 
ohustavad õiglast maksude kogumist ja mida saaks teha maksuebaõigluse lahendamiseks kogu maailmas. 
Lugege lühikest versiooni ja pidage meeles punasega kirjutatud lauseid. Need on küsimused või 
peegeldavad juhised, mis aitavad teil õpitavasse sügavamale sukelduda! 
 
Mida me siis maksu all mõtleme? Maks on riigis elavate inimeste poolt selle riigi riigile tehtav kohustuslik 
sissemakse. Maksud maksavad ka ettevõtjad, jällegi riigile. Üldjuhul otsustab riik seejärel, kuidas maksu 
kasutada riigi majandamisega seotud kulude katmiseks või leevendamiseks. Oluline on see, et maks ei ole 

tehing. Üks inimene või ettevõte ei saa valitsusele öelda: "Ma andsin teile ___ maksu ja ma tahan nüüd 
vastutasuks tee-/haigla-/tänavavalgustit". See ei ole vahetus, pigem on see kohustus, mida me kõik 
maksame. Seda on isegi kirjeldatud kui hinda, mida makstakse valitsuse omamise eest! 
 
Täpsemalt on maksul aga mitmeid funktsioone ja üllataval kombel pole kõik otseselt seotud riigi käsutuses 
oleva lisaraha mõjuga. Neid funktsioone saab hõlpsasti meelde jätta käepärase märgukirjaga – 4Rs of 
taxation. Esiteks on see tulu. Sellest rahastatakse olulisi avalikke teenuseid, mis on riigi sujuvaks 
toimimiseks üliolulised, nagu haridus, tervishoid, transpordi infrastruktuur jne. See tulu võimaldab 
valitsustel kavandada tulevikku, mis pole alati abi või toetustega võimalik. Maksude teine funktsioon on 
rikkuse ümberjagamine , et vähendada ebavõrdsust ühiskonnas ja kaitsta kõige haavatavamaid ja 
abivajajaid. Ümberjagamist saab aga teha enam-vähem õiglastel viisidel ja see sõltub sellest, kui 
progressiivne või regressiivne on maksusüsteem. Maksude kolmas funktsioon on kaupade 
ümberhindamine , mille puhul sotsiaalsed "halvad" võivad saada neile lisamaksu ja sotsiaalsed "kaubad" 
võivad saada maksusoodustust. Milline võiks olla näide sotsiaalsest "halvast"? ja sotsiaalne "hea"? Lõpuks 
võib maks tegelikult suurendada seda, mil määral kodanikud tunnevad end oma valitud esindajate poolt 
esindatuna, ja seega võib see tegelikult soodustada demokraatlikku osalemist. Mõtle selle üle; kui 
maksate ametiasutusele makse, kuid see asutus ei kuula teie seisukohti selle kohta, mida teie kogukonnas 
vaja on, siis mis võib juhtuda…? See on õige, nad ei pruugi teie häält enam saada! Nende huvides on teid 
kuulata ja üks põhjusi, miks te sõna võtate, on see, et maksate makse. Seda kodanike ja valitud otsustajate 
vahelist kirjutamata kokkulepet nimetatakse sotsiaalseks lepinguks. Lõpetage Ameerika revolutsiooni 
aegne Briti-vastane loosung: " ilmata on türannia!" 
 
Maks on peamine vahend nn jaotava õigluse tagamiseks, mis tähendab, et sotsiaalse koostöö hüved ja 
koorem (nt maksud) jagatakse õiglaselt. Aga miks see oluline on? Jaotav õiglus on oluline, sest 
ülemaailmse õigluse tagamine eeldab, et kõik riigid suudavad tagada eeliste õiglase jaotuse oma kodanike 

vahel. Kuid ülemaailmsete maksureeglite ja eelkõige maksusüsteemide lünkade ärakasutamise tõttu ei 
saa paljud valitsused oma kodanike vajaduste rahuldamiseks piisavalt tulu. ja asi pole mitte ainult selles, 
et maksueeskirjad ei takista paljudel valitsustel oma õiglast osa maksust saada, vaid ka selles, et maksutulu 
puudumine käivitab isetugevduva tsükli, mille käigus riigiasutused, näiteks maksukogujad, halvenevad nii 
palju. aja jooksul ebapiisava maksutulu tõttu muutub maksude kogumine aina raskemaks! Sellel on 
edasine mõju kõigile avalikele teenustele, mida valitsused peavad oma kodanikele pakkuma, et tagada 
inimõiguste mitterikkumine. Kas te suudate mõelda mõnele inimõigusele, mida võiks avalike teenuste 
osutamiseks piisava tuluta negatiivselt mõjutada? 
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Sellega lugu siiski ei lõpe. Mõelge sellele, mida valitsused võiksid teha, kui nad näevad oma bilansis 
puudujääki. Sellistes olukordades võivad nad jätkata oma kulutuste kärpimist avalikele teenustele või isegi 
tõsta tavainimese makse, näiteks käibemaksu või käibemaksu, mis on kõigile ühesugune, sõltumata nende 
sissetulekutest (see on nn tasane). Nüüd mõelge, keda võivad avalike teenuste kärped ja nn kindlate 
maksude tõstmine rohkem mõjutada? See on õige; need, kes on niigi vaesed ja haavatavad, ja isegi naised 
ja tüdrukud, eriti kui sanitaartoodetele lisatakse käibemaks, mida on sageli juhtunud. 
 
See aga ei piirdu sellega. Peame küsima, millist rolli mängib selles stsenaariumis globaalne 
finantssüsteem? Võib arvata, et olukordades, kus inimõigused on ohus, löövad ülemaailmsed 
organisatsioonid abivajavaid riike toetama. Seda teevad paljud rahvusvahelised finantsinstitutsioonid 
(IFI), näiteks WB ja IMF. Kas leiate, mida need akronüümid tähistavad? Abi saavad ka üksikud riigid. Kuid 
suurem osa sellest rahalisest toetusest antakse pigem laenuvormingus, mitte toetustena, abina või isegi 

intressivaba laenuna. Mis vahe on laenul ja abil või toetustel? Ja rahvusvaheliste finantsasutustega on nad 
tegelikult kasutanud laenude kujul rahalise toetuse kinnipidamise ähvardust, et edendada teatud viise, 
kuidas asju majanduslikult teha kogu maailmas. Näiteks on selle toetusega seotud tingimused 
kaubandustõkete kõrvaldamiseks, käibemaksu tõstmiseks, välisinvestorite maksude vähendamiseks ja 
muuks. Sellel on mõned põhjused; näiteks jääda erapooletuks äritegevuse suhtes, mitte takistada 
konkurentsi ja jätta ettevõtetele võimalikult palju kasumit, et see kasum kas voolaks meie taskusse või 
muutuks kõrgemaks palgaks, paremateks masinateks jne. Need eeldused aga ei kehti. mikroskoobi all. 
Seda poliitikasoovituste komplekti nimetatakse maksukonsensus . ja see on üks ristmik, kus võlatee 
kohtub maksurajaga…1 
 
Põhiprobleem on selles, et meie ülemaailmne finantssüsteem on täis silmusauke ja evakuatsiooniluuke, 
nagu hiiglaslik madude ja redelite mäng. Isegi mitte 100 aastat tagasi olid ettevõtted fikseeritud seal, kus 
neil oli tehas, nende tooraine ja töötajad. Kuid tänapäeval on ettevõtted keerulised, paljude kombitsatega 
ulatub üle kogu maailma. Ettevõtte peakontor võib asuda riigis A, samas kui B&C-st pärit tooraine ja 
tootmine toimub riigis D. Maailm ei ole üks riik ja maksuseadused on piiriüleselt erinevad. „Agressiivsed” 
maksuplaneerijad ja „loomingulised” raamatupidajad kasutavad neid reeglite ebakõlasid ära, et 
võimaldada ettevõtetel ausaid reegleid mööda minnes tõusta redelist üles või kasutada pääseluuki 
(uurida, mida tähendab „kapitali lend”) , lahkudes kuhugi soodsamasse kohta, kui reeglid neile enam ei 
sobi. Selle tulemusel näeme ettevõtete turuosa pärast konkureerivate ettevõtete asemel üha enam riike , 
kes konkureerivad omavahel maksuseaduste alal, et meelitada investeeringuid, mille tulemuseks on 
ettevõtte tulumaksu võidujooks . 
 
See maksudest kõrvalehoidmine võib olla seaduslik (nn maksudest kõrvalehoidumine) või ebaseaduslik 
(nn maksudest kõrvalehoidumine). Kas arvate, et miski, mis on seaduslik, on alati eetiline või moraalne? 
Šokeerival kombel läheb selline maksudest kõrvalehoidmine arengumaadele rohkem maksma, kui nad abi 

saavad. Ettevõtte tulumaks on neis riikides olulisem kui globaalse põhjaosa riigid, sest globaalses lõunas 
ei teeni suur osa elanikkonnast maksude teenimiseks piisavalt raha. Kui rahvusvahelised korporatsioonid 
(MNC) maksaksid nendes riikides oma õiglase osa maksudest, võib see oluliselt muutuda. 
 
Siiski on mõned lahendused , mis elluviimisel muudaksid oluliselt ja aitaksid leevendada ülemaailmset 
vaesust, andes rahandusalase suveräänsuse tagasi arengumaadele. Üks lahendus on see, et 
maksuhaldurid üle kogu maailma jagavad automaatselt teavet selle kohta, mis on nende riikide 
pangakontodel teiste asjakohaste riikidega. See takistab ettevõtetel ja jõukatel eraisikutel oma raha 

 
1Loe lähemalt FreshUpi võlaõigust käsitlevast artiklist. 
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peitmast maksuparadiisides, kus maksumäärad on väga madalad. Teine lahendus on paljastada ettevõtete 
eesotsas olev isik, kes ettevõtte omamisest tegelikult kasu saab. Paljud inimesed on üllatunud, kui saavad 
teada, et ettevõtted võivad tegelikult maksta inimestele selle eest, et nad oleksid oma ettevõtte avalik 
nägu, nii et tegelik omanik jääb varjatuks. Seda tuleb muuta ja tegelike kasusaajate (kes peavad olema 
inimesed!) nimed tuleb avalikustada. Järgmiseks tuleks paljude kombitsatega ettevõtteid 
(tütarettevõtteid) maksustada nii, nagu oleks tegemist ühe ettevõttega, mitte paljudega. Lõpuks peaks 
ülemaailmse maksuregulatsiooni eest vastutama ÜRO, mitte OECD. Seda seetõttu, et OECD on tegelikult 
pigem rikaste riikide klubi, samas kui ÜRO on ainus ülemaailmne institutsioon, kus valitsused osalevad 
võrdsetena. Kindlasti on see parim foorum, mille abil otsustada ebavõrdsuse vähendamise üleilmsete 
meetmete üle. 
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ja ühiskonna kui terviku iseloomu ja toimimise võti ." 
-    Solomon Picciotto2 
 

Enne maksudega seotud seansi hõlbustamist on oluline tagada ühtne arusaam "maksust". Makse on 
kirjeldatud kui hinda, mida makstakse valitsuse olemasolu eest ja mida maksavad kõik, kes saavad kasu 
riigi olemasolust ja selle pakutavatest avalikest teenustest. Maksu ametlik definitsioon on "kohustuslik 
sissemakse, mida maksustatakse füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt ja mis tehakse riigiasutustele tulu 

teenimiseks, et aidata katta riigi elanikele ühiste hüvede andmisega seotud kulusid 3". Lihtsamalt öeldes 
on maks kohustuslik, suurendab valitsuse tulusid/sissetulekuid, kantakse ettevõtetele, mis tähendab nii 
inimesi kui ka ettevõtteid 4, ja seda kasutatakse selleks, et tasaarveldada mõningaid kulusid, mis valitsused 
tekivad teenuse osutamise protsessis. avalikke teenuseid oma elanikkonnale. Maksud on nn 
fiskaalpoliitika või valitsuse poliitika põhielement, mis puudutab eelkõige avaliku sektori tulusid ja 
maksustamist. 
 
Kuigi tegemist on maksega ühelt osapoolelt teisele, erineb maks tavatehingust, kuna seda ei maksta 
ootusega, et tasumisel antakse konkreetne väljund, nii et saame vahetada raha toidu või riiete vastu. 
Teisisõnu, maksu puhul quid pro quo (otsene tulu) puudub. Selle asemel makstakse makse võimudele ja 
just nemad koos nõukogudega jne (olenevalt riigi avalike institutsioonide otsustusstruktuurist) otsustavad 
lõpuks (elanikkonna suurema või väiksema panuse ja reageerimisvõimega), mis maksu tulu tuleks 
kasutada ja kuidas seda teenuste vahel jaotada. 
 
Seevastu mõned väidavad, et maksud on valitsuste jaoks viis, kuidas jätta kodanikud ilma nende raskelt 
teenitud rahast. Neoklassikaline koolkond järgiks seda lähenemisviisi, väites, et madalad maksumäärad 
võimaldavad erasektoril õitseda 5. See maksuanalüüs eirab maksusüsteemide põhjendusi, mille kohaselt 
nende olemasolu toetab majanduslike, sotsiaalsete ja inimõiguste täitmist. Inimõiguste õiguslik raamistik 
sätestab, et majanduslike ja sotsiaalsete õiguste täitmiseks vajalikud miinimumnõuded hõlmavad piisava 
hulga toiduainete, esmase tervishoiu, peavarju ja eluaseme ning kõige elementaarsemate hariduse 
pakkumist 6. Maksud on nende õiguste täitmise tagamiseks üliolulised. 

 
2 Õppejõud, autor (raamat International Business Taxation , 1992 , & Regulating Global Corporate Capitalism , 

2011) ja Tax Justice Networki kaasasutaja 

3 Investopedia 

4Pange tähele "corp" olemasolu, mis tähendab ladina keeles kõike, mis on seotud kehaga. 
5Siit leiate kasulikku ja interaktiivset allikat, mis seda vaatenurka selgitab: https://courses.lumenlearning.com/wm-

macroeconomics/chapter/supply-side-economics/  
6 Unicef 

https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/
https://courses.lumenlearning.com/wm-macroeconomics/chapter/supply-side-economics/
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Tulu 

Maksul on neli peamist eesmärki, mida sageli nimetatakse "neljaks Rs of Tax". Esimene neist on tulu või 
valitsuse tulu teenimine. Sellel tulul on kolm funktsiooni: 
 
1) Seda kasutatakse oluliste avalike teenuste , nagu haridus ja tervishoid, ning infrastruktuuri, nagu teed, 
tänavavalgustid ja prügikastid, rahastamiseks. 
 
2) See on seotud ka demokraatliku protsessi tugevdamisega , sest kui valitsused saavad maksude kaudu 
tulu, seab see selle riigi kodanikud olukorda, kus nad saavad nõuda oma panust tulude kulutamisse. Maks 
on seega seotud demokraatiaga. 
  
3) see annab valitsustele prognoositavuse , mis on vajalik tuleviku rahastamisotsuste tegemiseks. Näiteks 
kui valitsus kasutaks kõigi õdede, arstide ja õpetajate palkade maksmiseks ainult abi, mis juhtuks siis, kui 
see abi kaotataks? 

Ümberjagamine 

Maksustamise teine eesmärk on toetada rikkuse ümberjagamist . Ümberjagamine tähendab riigi 
ressursside ümberjagamist jõukatelt vaeseimate ja haavatavamate inimeste poole, mis võib aidata 
vähendada ebavõrdsust ühiskonnas. Seda peetakse aktiivseks fiskaalpoliitikaks ja see on kooskõlas 
Keynesi majanduse koolkonnaga. 
 
Varade maksude kaudu ümberjagamist saab aga teha mitmel viisil ja kõik pole võrdselt õiglased. Tegelikult 
võib riigi kodanike maksustamise viis võrdsust kas vähendada või suurendada. Seetõttu tähendab juba 
olemasolev sissetulekute ebavõrdsus seda, et ei piisa ainult maksusumma tõstmisest, vaid valitsused 
peavad otsustama, kuidas oma elanikkonda maksustada, et tagada õiglane koormus, mis ei süvendaks 
olemasolevat ebavõrdsust. 
 
Täpsemalt, ühiskonnas saab üksikisikutele maksu kohaldada kahel viisil, mis võib vähendada või 
suurendada sissetulekute ebavõrdsust. Need kaks viisi on progresseeruvad või regressiivsed . 
Tarbimismaksudele, nagu müügimaks või käibemaks (käibemaks), näiteks toidule või kütusele sõltuvust 
peetakse regressiivseks, kuna kõiki maksustatakse sama summaga, olenemata nende majanduslikust 
seisust. Seevastu progresseeruva maksu näide on mõnes riigis tulumaks, kuna indeksivahemikud 
muudavad maksumäära vastavalt teenitud tulule ja mida rohkem inimesed teenivad, seda rohkem makse 

nad maksavad (teatud punktini). Selle põhjuseks on asjaolu, et piirkasulikkus (st ülejäägi kasulikkus) on 
väiksem, kui teenite rohkem raha. Näiteks kui inimesel on vähem raha, muutub selle raha iga ühik 
väärtuslikumaks. Mõtle selle üle; 10 euro piirkasulikkus 4000 eurot kuus teenivale inimesele on palju 
suurem kui 10 000 eurot kuus teenivale inimesele. 

Ümberhindlus 

Maksustamise kolmas eesmärk on teatud kaupade ümberhindamine . Esemeid võib maksustada vastavalt 
sellele, kas need kujutavad endast avalikku "hüve" või "halba". Maksu saab rakendada, et luua hind, mis 
kajastab täpselt ühiskonnale saadavat kasu ja kulusid. Näiteks võivad kõrgemad maksud sigarettidele ja 
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alkoholile pärssida nende kasutamist, mis mõlemad on inimeste tervisele negatiivsed, samas kui 
jalgrataste või elektrisõidukite hinnasoodustused võivad innustada inimesi valima neid 
keskkonnasõbralikumaid transpordiliike inimese tervis. Sel viisil saab maksu kasutada sotsiaalselt 
ebasoovitavaks peetava käitumise ärahoidmiseks ja ühiskonna jaoks soovitavaks peetava käitumise 
stimuleerimiseks. 

Esindus 

Maksustamise viimane R on esitus . Kodanikud ja muud üksused on üldjuhul kohustatud makse maksma 
ainult siis, kui maksuhaldur annab neile valitud esindajate kaudu poliitilise hääle. Maksustamise ja 
esindatuse suhe ulatub Ameerika revolutsiooni eelsesse aega. Sel ajal peegeldas Briti-vastane loosung 
"Maksustamine ilma esindatuseta on türannia" Ameerika kolonistide pahameelt selle pärast, et Briti 
parlament, poliitiline organ, kuhu nad esindajaid ei valinud, maksustab neid. Maksud võivad seega luua 

tervema demokraatia, sest kuna elanikkonda maksustatakse, kipuvad nad nõudma tugevamat poliitilist 
esindatust ja valitsemist. See dünaamika on aidanud kaasa nn sotsiaalse lepingu või maksulepingu 
tekkimisele, mille kohaselt maksumaksvad ühiskonnaliikmed hääletavad teatud kandidaatide poolt ja 
eeldavad seda tehes, et nad suurendavad ja kulutavad maksumaksja tulu teatud viisil. see on valijale 
kasulik. Uuring näitas, et 113 riigis aastatel 1971–1997 viis maksude kehtestamine või tõstmine ilma 
samaaegselt teenuste osutamist tõstmata või parandamata selleni, et kodanikud nõudsid oma õigusi ja 
sellele järgnevaid demokraatlikke reforme 7. Kodanike poolt maksude maksmisel ametiasutustele antud 
usaldus on oluline kodanike ja valitsuste vahelise jagatud vastutuse loomiseks. Seda usaldust ohustab aga 
ebaõigluse tajumine, mis kipub suurenema, kui tavakodanikud tunnevad, et nad maksavad liiga palju, 
samas kui rikkamad mängijad ei panusta oma õiglast osa. 

Stabiilsus 

Maksustamise teine eesmärk on ( makromajanduslik) stabiilsus . Maks tagab makromajandusliku 
stabiilsuse, kuna seda kasutatakse fiskaalhoovana ajal, mil majanduses on liiga suur nõudlus ja ebapiisav 
pakkumine teatud kaupade või teenuste osas. Selline olukord võib suurendada inflatsiooni, mis on 
määratletud kui kaupade ja teenuste üldine hind, mida mõõdetakse tarbijahinnaindeksiga (CPI). Maksu 
kehtestamine nappidele kaupadele või teenustele võib vähendada nõudlust ja seega inflatsiooni. 

Jätkusuutlikkus 

Lõpuks on maksud lõunapoolsete valitsuste jaoks jätkusuutlikum rahastamisallikas mitmel põhjusel. 
Esiteks on see vähem haavatav raha või kapitali äkilise riigist väljaviimise, nn äkiliste peatuste suhtes . 
 
Teiseks, erinevalt võlast ei kuulu tulumaksu tagasimaksmisele intressid. Projektide rahastamine võla 

kaudu võib kaasa tuua selle, et siseriiklikult kogutud maks läheb võla tasumiseks, vähendades avalike 
teenuste jaoks saadaolevat tulu. Võlateenindus võib seega maksutulu alla neelata. Näiteks Nicaraguas 
neelas 2008. aastal võlgade teenindamine veerandi kogu iga-aastasest maksusummast, mis moodustas 
36% avaliku sektori kogukulutustest ja oli suurem kui riigi kogu tervishoiueelarve sel aastal. Teise näite 
võib tuua Filipiinidelt, kus intressimaksete võlateenindus aastatel 1986–2008 moodustas keskmiselt veidi 
üle 25% riigi eelarvest. Seda laenu põhiosa tagasi maksmata; see oli ainult intresside maksmine. Veel 
hiljuti, 2010. aastal, kulutati veidi alla 25% (24,34%) Filipiinide eelarvest intresside tagasimaksetele ja veidi 

 
7 Ross (2014) 
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alla 30% (28,95%) kulutati põhiosa tasumiseks. Seevastu 28,5% eraldati avalikele teenustele, nagu 
tervishoid, haridus ja eluase 8. 
 
Kolmas põhjus, miks makse võib rahastamisvahendina võlale eelistada, on see, et laenude puhul saavad 
välisrahastajad (kes ei pruugi riigi vajadusi mõista) määrata laenu kulutamist, mitte riigi valitsus. 
Siseriiklike maksude suurendamine vähendab riigi sõltuvust välislaenudest ja nende laenude kurnavat 
tagasimaksmist tulevikus ning annab neile rohkem tegutsemisruumi ja ruumi oma riikliku poliitika 
(maksusuveräänsus) kindlaksmääramiseks, selle asemel, et seda rahastajate dikteerida. 

Aga abi? 

Välisabil on oma roll, kuid riigi rahastamise allikana tuginemine pigem abile kui maksutulule on seotud 
mitmete probleemidega. Esiteks võib abi soodustada abi saava riigi poliitilise eliidi renti otsivat käitumist. 

See majanduslik mõiste viitab siis, kui üksus püüab saada rikkust ilma vastastikuse tootlikkuse panuseta. 
Teiseks võib see muuta valitsejad vastutavaks välismaiste doonorite, mitte oma elanikkonna ees, 
suurendades valitsuse vastutust doonori ees, ohverdades samal ajal nende võime olla oma kodanikele 
tõeliselt 9vastutulelik . Kolmandaks on abi muutlik, kuna selle summad võivad lühikese aja jooksul kiiresti 
muutuda. See vähendab abi saava riigi valitsuse võimet tulevikku vastavalt planeerida. Lõpuks ei suuda 
abi olla võrdne maksutulu teenimise potentsiaaliga. Tegelikult on mõned arvanud, et madala 
sissetulekuga riikide ettevõtte tulumaksust saadav tulude kaotus on suurem kui kõrge sissetulekuga riikide 
2007. aasta välisabi kogueelarve 10. „Arvutame… et arengumaade ettevõtte tulumaksu kaotus ulatub 
praegu 160 miljardi USA dollarini aastas (80 miljardi naela). See on enam kui poolteist korda suurem kogu 
rikka maailma abieelarvest – 2007. aastal 103,7 miljardit USA dollarit. (lk 2) 
 

Märkus kaasaegse rahateooria kohta 

Veel üks osa maksude loost on seotud kaasaegse rahateooriaga (MMT). MMT teoreetikute vaatenurgast 
loob riigi enda valuutas kulutamine ja maksustamine tsükli, mis võimaldab raha luua ja annab seega 
valuutale väärtuse. Raha kulutatakse majandusse ja seejärel maksustatakse; st tulu ei pea alati valitsusele 
saatma enne, kui see saab kulutada. See on pisut keeruline, sest see erineb põhimõtteliselt sellest, kuidas 
enamikule inimestele õpetatakse majandusest mõtlema! Selle kontseptsiooni ja maksudega seondumise 
kohta lisateabe saamiseks vaadake FreshUpi artiklit kaasaegse rahateooria kohta. Samuti on oluline 
märkida, et paljud riigid üle maailma ei saa oma valuutat emiteerida. Veelgi enam, rahvusvahelistel 
turgudel kauplemiseks tuleb kasutada dollareid, kuna kõik muud valuutad on seotud dollariga. 

 
8 Kõik viidatud näited leiate artiklist Action Aid, Tax Justice Advocacy Toolkit (2011) 

9 Vastutustundlikkuse ja reageerimisvõime mõisted poliitikas võib omistada politoloog Peter Mairile  

10 Surm ja maksud (2008) 
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See maksujuhend käsitleb maksu jaotava õigluse vaatenurgast. Jaotav õiglus on lähenemisviis, mis käsitleb 
sotsiaalse koostöö hüvede ja koormuse, näiteks maksustamise, õiglast jaotamist. Ülemaailmne õiglus 
nõuab, et kõik riigid suudaksid tagada eeliste õiglase jaotuse oma kodanike vahel 12. Seetõttu peavad riigid 
suutma kujundada oma õiguslikud ja majanduslikud institutsioonid selliselt, et need kajastaksid jaotava 
õigluse kontseptsioone. Jaotamise õiglus tähendab ka võimalust määrata riigieelarve suurust ja 
ümberjaotamise taset, mis on eelarvepoliitika olulised elemendid 13. Paljudel madala sissetulekuga riikidel 
on aga raskusi tulude kogumisega, mis mõjutab nende suutlikkust järgida ümberjagamisprogramme, mis 
on eelarvelise enesemääramise põhikomponent. Selles juhendis kirjeldatakse mõningaid viise, kuidas see 

juhtub, ja mõningaid pakutavaid poliitikalahendusi. 

Maks on ressursside ümberjagamisel kasutatav põhivahend ja seega on maksupoliitiline arutelu üks 
väheseid õigusvaldkondi, milles peetakse jaotava õigluse arutelusid sobivaks. Enamik teisi 
majandusregulatsioone on suunatud rikkuse maksimeerimisele , mitte selle jaotamisele . Õigusliku 
maksuarutelu puhul erineb see, et maks on vahend, mida kasutatakse pärast tootlikkuse maksimeerimist, 
mis siseneb hiljem, et asuda ümber korraldama rikkuse jaotust ühiskonnas. 

Maks on vajalik oluliste teenuste rahastamiseks. See on mitmel põhjusel eriti oluline Aafrika, Aasia ja 
Ladina-Ameerika (lõunapoolsed riigid) riikide puhul. Esiteks kipuvad lõunapoolsed maksuametid juba niigi 
olema alarahastatud, kuid üks põhjusi on riigivõla küsimus (vt FreshUpi võlgade juhendit). See loob 
nõiaringi, kus väiksema tuluga on maksuhalduril raskusi maksude kogumise suutlikkuse parandamisega. 
 
Üldine põhiprobleem on maksualase õigluse ja arengu seos. 2000. aastatel hakkas Christian Aid siduma 
makse ülemaailmse ebavõrdsuse ja arenguprobleemidega, avalikustades tõsiasja, et arengumaad 
kaotavad suurkorporatsioonide maksudest kõrvalehoidmise kaudu rohkem raha, kui nad saavad ametliku 
abi kaudu 14. Lisaks kasutavad ettevõtted ja rikkad üksikisikud ülemaailmseid maksureegleid, mis 
hõlbustavad maksudest kõrvalehoidmist, et jätta riigid teadlikult ilma ressurssidest, mida nad vajavad oma 
riigi vajaduste rahuldamiseks ja inimõigustega seotud kohustuste täitmiseks. Maksualane õiglus pooldab 
maksurikkumist või halbu tavasid inimõiguste probleemiks, sest ilma valitsuse maksutuludeta on valitsusel 
palju keerulisem täita tervishoiu, hariduse, julgeoleku, kliimamuutuste ja muude küsimustega seotud 
kohustusi. 

Lisaks avaldab ettevõtete ja jõukate üksikisikute ebapiisav maks siseriiklikult mõju piisava maksutulu 
tagamise koormusele, sest kui valitsustel ei ole riigi vajaduste rahuldamiseks erinevatest allikatest 
saadavat maksutulu, julgustatakse neid asetada maksukoormus igapäevainimesele. 

 
11 Selle jaotise sisu pärineb raamatust Tax Justice, the Ongoing Debate (2002) 

12 Appeldoorn (2016) 

13 Dietsch (2015, lk 35) 

14 Vt aruannet "Surm ja maksud" (2008) 
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Veelgi enam, kui valitsused kärbivad avaliku sektori kulutusi või tõstavad igapäevamakse, et täita tulude 
puudujääki, langeb see koormus ebaproportsionaalselt teatud sotsiaalsetele rühmadele. Üks viise, kuidas 
nad seda ettevõttemaksude puudumisel teevad, on kaudsete maksude, näiteks käibemaksu 
suurendamine. See mõjutab ebaproportsionaalselt palju naisi ja tüdrukuid 15, sest nad kulutavad suurema 
osa oma sissetulekust majapidamistarvetele. Lisaks suurendavad kindlasummalised üksikisikumaksud 
suurema tõenäosusega madalama sissetulekuga inimeste maksukoormust. Paljudes riikides on selleks 
ebaproportsionaalselt palju naisi. 

Veelgi enam, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) andmetel teevad naised rohkem kui 76,2% 
tasustamata hooldustöö kogutundidest, nii et kui valitsused kärbivad avalikke teenuseid tulude 
suurendamiseks kärpivate meetmete abil, toimivad naised „šokkide neelajatena”. hooldus- ja kasvatustöö 
võtmine, mida tuleb teha sõltumata avalikust toetusest. 

Mõned väidavad, et maksustamist ilma esinduseta esineb ka tänapäeval, kuna ülemaailmsed 
maksureeglid töötatakse välja ilma vaesunud riikide sisendita, mistõttu need ei ole oma olemuselt 
esinduslikud. Selle asemel, et vastutada oma kodanike ees, vastutavad paljud lõunapoolsed valitsused 
rohkem rahastajate ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide (IFI) ees, kes annavad neile abi ja võlgu, eriti 
kuna paljude lõunapoolsete riikide valitsused sõltuvad abist ja võlast suure protsendi ulatuses. tulu. 
Doonorid ja rahvusvahelised finantsasutused võivad kehtestada oma abiga tingimusi (nn seotud abi ) või 
võlgadele (st laenudele) tingimusi. Nende tingimustega nõutav poliitika võib tegelikult muuta valitsuse 
jaoks maksutulude kogumise keerulisemaks . 
 
„Maksukonsensus” viitab sellele üldisele põhimõtete kogumile, millest eelkõige mitmepoolsed rahastajad 
on kinni pidanud oma maksupoliitilistes soovitustes arengumaadele 16. Christian Aid uuris IMF-i rolli 
teatud maksupoliitika edendamisel 18-s Sahara-taguses riigis, et leida nende soovitustes mustrid, ja leidis, 
et IMF püüab kehtestada riikidele universaalset maksupoliitikat, olenemata sellest. nende konkreetsest 
olukorrast 17. Näiteks on maksukonsensuse põhielement olnud keskendumine kaudsetele maksudele – 
eelkõige nihe käibemaksule, mis on regressiivne maks, kuna seda kohaldatakse võrdselt kõigile sõltumata 
nende sissetulekust, ja nagu eelpool mainitud, ebaproportsionaalselt suur mõju naistele ja tüdrukutele. 
 
Võla kasutati selle tingimuslikkuse vahendina kogu võlakriisi ajal 1980ndatel ja 1990ndatel globaalses 
lõunas. See võlakriis tõi kaasa rohkem laene globaalsele lõunale sellistelt rahvusvahelistelt 
finantsasutustelt nagu Maailmapank ja IMF [vt FreshUpi artiklit Võla kohta]. Laenu saamiseks nõutud 

tingimuseks oli välisinvestorite maksustamise minimeerimine. Kuid enne seda oli välisinvestorite 
maksustamine oluline hoob valitsuse tulude suurendamisel. 
 

 
15 Üksikasjad leiate veebisaidilt Global Alliance for Tax Justice 

 
16 Vt Cobham (2007) 
17Vaadake Marshalli (2009) 
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Uuring, milles uuriti IMF-i soovitusi 18-le Sahara-tagusele riigile aastatel 1992–2008, leidis, et üks kõige 
enam soovitatud maksumuudatusi oli käibemaksu kehtestamine.18 Patumaksude kasutamine on 
maksukonsensuses osutunud populaarseks. Sellel strateegial võib aga olla negatiivne mõju nii vaestele 
tarbijatele kui ka tootjatele. Näide on Indiast, kus regressiivsed petrooleumi- ja parafiinimaksud olid 
suunatud vaestele indiaanlastele. 

Maksuneutraalsus 

Maksukonsensuse põhiprintsiip on maksuneutraalsus , mis tähendab, et püütakse vältida muudatusi, mis 
võivad turgu moonutada. Selle tulemusena väljendub maksuneutraalsus tarbimismaksustamise 

suurenemises võrreldes kaubanduse maksustamisega või tulude otsese maksustamisega. 
Maksuneutraalsuse põhiprobleem seisneb selles, et see eeldab, et seni, kuni puuduvad moonutavad 
maksud, näiteks maksud, mis võiksid mõjutada äripraktikat, tagab majandus ressursside tõhusa ja 
optimaalse jaotuse. Maksuneutraalsus eeldab ka seda, et valitsuste käsutuses on rida muid vahendeid 
ebavõrdsuse vähendamiseks, kuid paljude riikide, aga eriti arengumaade puhul need eeldused ei kehti. 
Selle põhjuseks on asjaolu, et niigi nõrkade maksude kogumise süsteemide tõttu, mida nõrgestavad 
näiteks võlakoormus, ei ole maksueelne majandus tõhus ja valitsustel pole tavaliselt saadaval 
mitmesuguseid vahendeid tulude mobiliseerimiseks ja rikkuse ümberjaotamiseks. 

Kaubanduse liberaliseerimine ja selle seos maksudega 

Maksukonsensus toetas ka kaubanduse liberaliseerimist ehk nii ekspordi- kui ka impordimaksude 
vähendamist. Neoklassikalise koolkonna järgi suurendab kaubanduse liberaliseerimine turu efektiivsust. 
Imporditariifide vähendamise loogika seisneb selles, et kui väike majandus vähendab oma tariife, 
suurendab see impordivoogu, millele lisanduvad sisetarbimismaksud. Kaasnev hästi administreeritud 
tarbimismaksu tõus, mis on võrdne tariifi langusega, jätab seega hinnad samale tasemele, suurendades 
samal ajal suuremat tulu laiemast maksubaasist 19. Tulude reageerimine on aga osutunud väga nõrgaks, 
eriti vaeseimates riikides, kus kaubandusmaksud moodustasid olulise osa tuludest. Paljud lõunapoolsed 
riigid sõltuvad suuresti impordi maksustamisest, kuna neid makse on suhteliselt lihtsam koguda ja nende 
haldamine on odavam kui muud maksustamisviisid, eriti mitteametliku majandustegevuse maks, mis on 
levinud lõunapoolsetes riikides. Selle valiku eemaldamine on tähendanud paljude riikide jaoks peamise 
maksutulu teenimise meetodi eemaldamist. Sellest olukorrast hoolimata on paljud riigid viimaste 
aastakümnete jooksul Maailmapanga ja IMFi tingimuste tõttu kaubandustariife järk-järgult langetanud. 

Pakkumisepoolne fiskaalpoliitika 

Neoklassikalise koolkonna järgi on maksude langetamine ja maksukonsensuse poliitika kehtestamine see, 
et sellega stimuleeritakse majandust. Argument on see, et olles „ärimeeste pooldaja“ (st ettevõtte 
tulumaksu langetades), niriseb rahaline kasu ühiskonnas kõigile üksikisikutele. Seda teooriat tuntakse kui 
pakkumisepoolset majandust või pakkumisepoolset eelarvepoliitikat. Teooria on järgmine 20: üksikisiku 

 
18  Vt Investopedia, "Pakkumise poole majandus" 

19Veelgi enam, ratsionaliseeriti, et investeering aitaks riiki arendada, tuues töökohti, infrastruktuuri jne ning sellest 

tulenev konkurents Euroopa impordiga oleks tarbijatele parim. 
20 Vt Investopedia, "Pakkumise poole majandus" 
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maksu alandamisel on inimestel rohkem raha taskus ja seega rohkem raha kulutamiseks, soodustades 
tootmist ja majanduskasvu. Ettevõtte tulumaksu alandamisega saavad ettevõtted rohkem kasumit ja neil 
on rohkem vahendeid, et palgata rohkem tööjõudu ja investeerida oma teenuse parandamisse, mis toob 
kasu ühiskonnale tervikuna. Kuna nad annavad rohkem tööd ja tõstavad palku, lisavad nad jätkuvalt 
tarbijate taskusse rohkem raha. See tsükkel jätkub (oletatakse), mille tulemuseks on suurem 
majanduskasv, mis kompenseerib saamata jäänud maksutulu. Pakkumise poole majandusteadlased 
usuvad, et kõrged maksumäärad pärsivad tugevalt ressursside kasutamise tõhusust ja nad on ajalooliselt 
keskendunud pigem ettevõtte tulumaksu vähendamisele kui isiklikule tulumaksu vähendamisele. 
 
See teooria ei pea aga alati paika. Näiteks Bill Clintoni maksutõus kõrgeimatele teenijatele põhjustas 
majanduskasvu 8 aasta jooksul ja lõi üle 20 miljoni töökoha. Seevastu aastatel 2001 ja 2003 alandas 
George W. Bush kõrgeimat maksumäära ning kapitalikasumi ja dividendide kõrgeimaid määrasid. 

Vaatamata pakkumispoolse majanduse prognoosile ei kasvas majandus vaevu 21. Lisaks kärbiti Kansases 
2012. aastal drastiliselt kõrgeima sissetulekuga töötajate ja ettevõtete omanike maksukärbeid, Californias 
aga tõsteti suurima sissetulekuga inimeste makse USA kõrgeima määrani. Kansas on nüüdseks 
majanduskasvu poolest enamikust teistest osariikidest maha jäänud, California on aga edetabelis 
edenenud. Siiski on sellega seotud palju tegureid ja võib olla raske täpselt kindlaks teha mõjusid suure 
usaldusväärsusega ja määrata ühe teooria või poliitikate kogumi täpset tulemust. 
  
Veel üks argument pakkumisepoolse fiskaalpoliitika vastu on see, et korporatsioonide seas on kasvav 
trend tegeleda aktsiate tagasiostmisega, mitte reinvesteerimisega kooskõlas teooria eeldustega. 
Tagasiostud toimuvad siis, kui ettevõtted panevad madalamatest maksudest saadava raha tagasi oma 
aktsionäride taskusse, mitte ei investeeri uutesse tehastesse, seadmetesse, uuenduslikesse 
ettevõtmistesse või oma töötajatesse. Maksupoliitika keskuse andmetel kulutasid USA ettevõtted 2018. 
aastal rohkem kui 1,1 triljonit dollarit oma aktsiate tagasiostmiseks, selle asemel, et investeerida uutesse 
tehastesse ja seadmetesse või maksta töötajatele rohkem .22 

Konkurents on majandusele kasulik 

Maksukonsensuse täiendav neoklassikaline põhjendus on see, et suurenenud konkurents on hea, kuna 
see julgustab ettevõtteid tootma paremaid tooteid ja alandab kaupade kulusid, et meelitada tarbijaid. 
Viimastel aastakümnetel on aga toimunud nihe ettevõtete konkureerimiselt konkureerivate riikide poole 

. Mobiilse kapitali globaliseerumine tähendab, et ühes maailma osas eksisteerivad maksusüsteemid 
võivad mõjutada majandustegevust teises maailmas. Selle tulemuseks on see, et isegi kui suveräänsed 
maksuseadused kipuvad olema ühe riigi pädevuses, võivad riigis A kehtivad maksuseadused mõjutada riigi 
B piires toimuvat majandustegevust. Valitsused konkureerivad nüüd ühe riigiga. teine erainvesteeringute 
meelitamiseks. Nad teevad seda mitmel viisil; vähendatud regulatsioonide kaudu, et ettevõtted saaksid 
tegutseda vabamalt ilma nn bürokraatiata. Või kasutatakse investeeringute meelitamiseks 
maksusoodustusi, maksusoodustusi ja maksupuhkusi. Näiteks võib Ladina-Ameerika maquila’d mõnes 
riigis vabastada imporditollimaksust, tulumaksust, kasumi repatrieerimismaksust, käibemaksust, 
varamaksudest ja kommunaalmaksudest. 
 
Ettevõtte tulumaksumäärade langetamise loogika seisneb selles, et seda tehes eeldatakse, et riigid saavad 
kapitali meelitada, mis muudab töötajad masinate, tehaste ja seadmete arvu suurenemise tõttu 

 
21 Vaata videot, The Failure of Trickle-Down Economics | Robert Reich, 2017 

22 Vaadake CNBC (2018) 
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tootlikumaks, mille tulemuseks on teoreetiliselt suurenenud palgad. töölised. Selle loogika tulemusena 
langes aastatel 1985–2018 maailma keskmine ettevõtte tulumaksumäär 49%-lt 24%-le 23. Alates 1980. 
aastatest on ettevõtte tulumaksumäär, kõrgeim pärandimaksumäär ja kõrgeim üksikisiku maksumäär 
langenud. Ülemaailmselt on palju näiteid ettevõtte tulumaksu vähendamisest. Näiteks Ühendkuningriigis 
langes see määr 2010. aasta 28%-lt 2017. aastal 19%-le ja 2020. aastal 17%-le. USA-s langes see 2017. 
aasta maksukärbete ja töökohtade seadusega 35%-lt 21%-le. vähenemine on olnud veelgi olulisem 
lõunapoolsetes riikides. Loogika ja seadused, mida algselt kasutati investeeringute meelitamiseks teatud 
riikide arendamiseks, on nüüdseks muutunud mehhanismideks, mida ettevõtted saavad ära kasutada 
maksude maksmise vältimiseks. Näiteks Guatemalas moodustasid 2005. aastal maquilade olemasolust 
tingitud 24maksukahjud peaaegu 16% sellel aastal kogutud maksudest . 
 
Kui ettevõtte tulumaks väheneb, siis globaalse trendina käibemaks tõuseb, mis on regressiivne maks, mis 

mõjutab naisi ja tüdrukuid ebaproportsionaalselt. Madala sissetulekuga riikides kogutakse kaks 
kolmandikku maksutulust kaudsete maksude, näiteks käibemaksu kaudu. Kui suure sissetulekuga riigid on 
üldiselt suutnud kaitsta oma tuluvooge, nihutades maksukoormuse suhteliselt liikumatutele 
majandusteguritele, nagu töö, sissetulek ja tarbimine (peamiselt regressiivse mõjuga), siis madala 
sissetulekuga riigid ei ole üldiselt suutnud seda kompenseerida. ettevõtte tulumaksu laekumise 
vähenemine 25. 
  
Hoolimata maksukonkurentsi toetavatest argumentidest, mille kohaselt on madalamad maksurežiimid 
hädavajalikud investorite meelitamiseks, kes omakorda pakuvad töökohti, tulusid, infrastruktuuri ja 
palkade tõusu, on mitmed riikidevahelised uuringud jõudnud järeldusele, et maksusoodustuste kulud 
seoses saamata jäänud tuluga sageli kaaluvad üles kasu suurenenud tootlike investeeringute näol. 
Maksukonkurentsi võitjad on hargmaised ettevõtted, kes suudavad valitsusi üksteisest välja mängida, kui 
nad võistlevad investeeringute pärast, alandades pidevalt oma maksumäärasid. Need, kes selles 
dünaamikas kaotavad, on kodanikud, kelle valitsused jäävad ilma tuludest, millega avalikke teenuseid 
rahastada. 
  

Enamik olemasolevaid riikidevahelisi maksueeskirju loodi 1920. aastatel maailmas, kus materiaalne 
kapital oli ülimalt tähtis: tehased, laod ja füüsilised kaubad. Kaks suurt arengut on kombineeritud 
olukorraga, kus kehtivad maksureeglid ei ole nimetatud arengutega sammu pidanud ja tänu sellele saavad 
ettevõtted nüüd kasutada ülemaailmseid maksureegleid, et minimeerida maksude taset ja maksimeerida 

kasumit. teenida. 
 
Esimene areng oli kapitalikontrolli kaotamine 1970. ja 1980. aastatel. See võimaldas ettevõtetel hõlpsasti 
oma tegevust ja kapitali riikide vahel liigutada. Esimest korda pärast Teist maailmasõda võisid ettevõtted 
ähvardada suveräänseid rahvusriike lahkumisega, kui tingimused ei olnud soodsad, ähvardades selle 

 
23(Tørsløv et al.) 
24 (Tørsløv et al.) 
25 Avi-Yonah 2000, Dietsch 2011a, nagu viidatud van Apeldoornis, 2016 
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tuluvoo ja sellega seotud töökohtade järsu peatamisega. Nad suutsid lüüa kaks kärbest ühe hoobiga; nad 
võisid saada suurimat võimalikku kasumit, arvestamata selle riigi vajadusi, kus nad asusid, ja nad võisid 
dikteerida oma investeeringu tingimused rahvusriigile. See vähendas ja kahandab jätkuvalt riigi 
poliitikaruumi, mille tulemuseks on ettevõtte tulumaksu vähenemine riigile. 
 
Kapitali kontrolli kaotamine kutsus esile ka võidujooksmise; riikidevaheline konkurents ettevõtetelt 
nõutava ettevõtte tulumaksu määra osas. Alates kapitali liikuvusest on rahvusriigid püüdnud meelitada 
ligi välismaiseid otseinvesteeringuid madalate maksumäärade, rahaliste stiimulite ja isegi finantssaladuse 
abil. IMF, Maailmapank, piirkondlikud arengupangad ja EL on kõik osalenud selle maksukonsensusena 
tuntud arengustrateegia edendamises . 
 
Kapitali liikuvuse tulemus on kapitali väljavool . Kapitali väljavool tähendab raha kiiret riigist lahkumist ja 

seda defineeritakse kui varade ülekandmist välismaale, et vähendada põhisumma kaotust, tulu kaotamist 
või kontrolli kaotust oma finantsrikkuse üle valitsuse sanktsioneeritud tegevuse tõttu. See võib olla 
vastuseks paljudele stiimulitele; & ei ole alati ebaseaduslik. Üks peamisi kapitali väljavoolu põhjuseid on 
aga see, et vara valdaja pääseb maksude tasumisest. Nagu Nicholas Shaxson võtab kokku: " Et pääseda 

reeglitest, mis teile ei meeldi, viite oma raha mujale , offshore'i, üle piiride."26 
 
Teine areng on see, et tänapäeval saavad hargmaised ettevõtted meie väga digiteeritud ja finantseeritud 
maailmas tegutseda jurisdiktsioonis, kus neil on vähe või puudub igasugune füüsiline kohalolek. Kehtivad 
reeglid 27ütlevad, et ettevõtte kasumit saab maksustada riigis, mis erineb ettevõtte peakontori asukohast, 
vaid juhul, kui ettevõttel on seal füüsiline kohalolek. Immateriaalsete esemete, näiteks 
intellektuaalomandi puhul see aga sageli nii ei ole. Veelgi enam, riik, kus asub teatud ettevõtte peakontor, 
näiteks riik A ja ülemaailmne Tech Company Inc. peakorter, ei maksusta selle ettevõtte välistegevusest 

saadud tulu , kuna eeldab, et riik, kus ettevõte asub tegutsevad, st riik B saab maksu. See ei ole aga alati 
nii, eriti immateriaalse vara puhul. 
 

Maksudest kõrvalehoidmise all kannatavate riikide nimetamine vaesteks ei kajasta olukorda täpselt. Nad 
on sageli ressursside poolest rikkad, kuid tuluvaesed, kuna nad kasutavad maksudest kõrvale hiilimiseks 
ülemaailmseid reegleid. Nad ei ole oma olemuselt vaesed; selle asemel on nad vaeseks tehtud . OECD 
1998. aasta aruandele „Kahjulik maksukonkurents: esilekerkiv globaalne probleem” 28omistatakse 
maksustamise vältimise küsimuse esmakordseks tõstmist poliitilisse päevakorda. Näidates, kuidas riigid, 
mis konkureerivad välismaiste otseinvesteeringute pärast, toetavad jõukaid üksikisikuid ja hargmaiseid 
ettevõtteid, hoiatas OECD ettenägelikult, et see võib mõjutada riikide maksualast suveräänsust. See võib 

"õõnestada riiklikke maksubaase", "muuta maksustamise struktuuri" ja "takistada progresseeruvate 
maksumäärade kohaldamist ja ümberjaotamise eesmärkide saavutamist".29 
  

 
26 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf 
272021. aasta seisuga 

28 Vt OECD (1998) 

29 OECD (1998, lk 14) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf
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Maksudest kõrvalehoidumine läheb arengumaadele rohkem maksma, kui nad abi saavad. Rahvusvahelise 
Valuutafondi hinnangul on ettevõtte tulumaksudest kõrvalehoidmisest arengumaades pikaajaline tulude 
kaotus 200 miljardit dollarit 30. Ettevõtte tulumaks on neis riikides olulisem kui globaalse põhjaosa riigid, 
sest globaalses lõunas ei teeni suur osa elanikkonnast maksude teenimiseks piisavalt raha. Kui hargmaised 
ettevõtted maksaksid nendes riikides makse, võib see oluliselt muutuda. Näiteks Sambias on avalikud 
teenused kaotanud hinnanguliselt 27 miljonit USA dollarit ettevõtte Sambia Sugar maksude vältimise 
kavade ja sellele antud erimaksusoodustuste tõttu. Sellest rahast piisab, et panna kooli 48 000 Sambia 
last. „Madalama sissetulekuga riikides” on maksukahjud võrdväärsed peaaegu 52 protsendiga nende 
rahvatervise kogueelarvest 31. 

Maksudest kõrvalehoidmine suurendab regressiivset maksustamist globaalses lõunas 

Ettevõtete maksude vähendamine koos nõrkade maksukogumissüsteemidega (mida veelgi nõrgestab 
ebapiisav tulu) tähendab, et lõunapoolsetel riikidel on tulude suurendamiseks piiratud võimalused. Üks 
ainsatest meetoditest on seega tavainimeste maksustamine. Paljude lõunamaiste ühiskondade olemuse 
tõttu, kus mitteametlik sektor on suur ja ka maaelanikkond kipub olema märkimisväärne, takistades 
maksude sujuvat kogumist, rakendavad valitsused elanikele regressiivseid makse käibemaksu kaudu, et 
tagada maksimaalne tulu. Regressiivne maks on maks, mis kehtestatakse nii, et maksustamisele kuuluva 
summa suurenedes maksumäär väheneb. Nendel on üldiselt regressiivne mõju sissetulekute võrdsusele 
32. Seda hoolimata sellest, et maaelanikkond ja mitteametliku sektori elanikud on kõige vähem võimelised 
käibemaksu maksma. Need elanikkonnad, kes kulutavad palju suurema protsendi oma minimaalsest 
sissetulekust esmatähtsatele kaupadele ja teenustele, mis on käibemaksuga seotud, kui need, kelle 
kasutatav sissetulek on palju suurem. Sellele lisandub tõsiasi, et progresseeruvaid kinnisvara- ja muid 
varamakse on poliitilistel põhjustel raske rakendada 33ning progresseeruvaid tulu- ja kapitalikasvu makse 
on suhteliselt lihtne vältida või neist kõrvale hiilida 34. 

Maksudest kõrvalehoidmine vähendab tulude prognoositavust 

Riikides, kus ei ole stabiilset maksubaasi, on maksutulu vähenenud ja ettearvamatu, mis raskendab 
esimeses osas mainitud funktsioonide täitmist ning infrastruktuuri ja avalike teenuste kulutamiseks 
vajalikku tulu. Ilma sellise tulu prognoositavuseta tulevikus väheneb suutlikkus oma riigi edasist arengut 
planeerida. Näiteks vajavad sellised küsimused nagu HIV-iga võitlemine, malaariale reageerimine ning 
kõrge emade ja imikute suremuse käsitlemine valitsustelt usaldusväärset pikaajalist rahastamist. Seda 
põhimõtet on Boliivias kasutatud alates 2005. aastast, kus Boliivia valitsus on alates 2005. aastast 
muutnud IMFi kehtestatud struktuurilise kohandamise programmi (tingimustega laenud) raames 

sätestatud erastamispoliitikat. Valitsus püüdis muuta rahvusvaheliste korporatsioonide (MNC) 
kasutustasude ja maksude struktuuri, mis suurendas valitsuse tulusid nafta ja gaasi kaevandamisest. See 
andis valitsusele suurema fiskaalruumi ja võimaldas tal suurendada kulutusi sotsiaalteenustele, sealhulgas 
pensionidele, tervishoiule ja haridusele. 

 
30 Vaadake Shaxson (2015) 

31Mansour (2020) 
32Ahmad & Stern, 1989 (lk 1021, viidatud van Apeldoorn, 2016) 
33Ahmad & Stern, 1989 (tsiteeritud van Apeldoornis, 2016) 
34Bird & Zolt (2005, lk 933) 
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Maksudest kõrvalehoidmine mõjutab riigisisest maksukuulekust  

Maksudest kõrvalehoidmine võib samuti mõjutada maksukuulekust. Selle põhjuseks on asjaolu, et 
arusaam, et kodanike makse kasutatakse hästi ja et teised majandustegevuses osalejad ei hiili ebaõiglaselt 
oma maksukohustustest kõrvale, on maksude maksmise kohustuste täitmise tagamiseks ülioluline. 
  
Klassikalised maksukuulekust käsitlevad uuringud näitasid, et vastavus sõltub positiivselt (i) tajutavast või 
eeldatavast ümberjaotamise tasemest ja (ii) üksikisikute ootustest teiste vastavustasemete suhtes 35. Juba 
on näidatud, et maksudest kõrvalehoidmine vähendab saadaolevaid tulusid globaalsetes lõunariikides, 
vähendades ümberjaotamise suutlikkust ja seejärel tõenäoliselt mõjutades mõjutatud riikide 
maksukuulekust. Lisaks nõrgestab nõuete järgimise taset järsult rahvusvaheliste meetmete puudumine 
maksuparadiiside ja rahvusvaheliste ettevõtete kaudu toimuva maksudest kõrvalehoidumise vastu 
võitlemiseks. See tõstab esile vea olemasolevas maksukonsensuses, mis ei võimalda rikkuse otsest 

ümberjaotamist, ja soodustab seega isetugevdavat tsüklit maksukuulekuse vähendamisel. Tõepoolest, on 
tõendeid selle kohta, et varimajanduse suurus sõltub otseselt „maksumoraali” tasemest – st usust 
panustada ühiskonda maksude maksmisega 36. 

Aluse erosioon ja kasumi ümberpaigutamine (BEPS) 

Baasi erosioon (maksu kaudu kogunenud valitsemissektori tulu summa vähendamine, lahutades 
maksustatavast kasumist sellised maksed nagu intressid või kasutustasud) ja kasumi ümberpaigutamine 
(kasumi ümberpaigutamine madala maksumääraga või maksuvabasse jurisdiktsiooni või kui selle 
ettevõtte majandustegevus puudub või on väike) viitab maksustrateegiate komplektile, mida kasutatakse 
riikidevaheliste maksusüsteemide ebakõlade ja lünkade ärakasutamiseks. Arengumaade suurem sõltuvus 
ettevõtte tulumaksust tähendab, et nad kannatavad ebaproportsionaalselt BEPSi all. Esimene terviklik 
ülevaade valitsuste kasumi ümberpaigutamise kuludest kogu maailmas näitas, et ELi ja arengumaade 
valitsused on selle nihke peamised kaotajad 37. BEPS-i tõttu ülemaailmselt kaotatud 500 miljardist dollarist 
on üle 200 miljardi dollari kadunud globaalsest lõunast; rohkem kui need riigid saavad globaalselt 
põhjapoolselt abi. 
 
Ligi 40% rahvusvaheliste ettevõtete kasumist suunatakse igal aastal maksuparadiisidele. Suurimate 
rahvusvaheliste ettevõtete OECD liikmetele esitatud aruannete põhjal maksab igal aastal rahvusvahelise 
ettevõtte tulumaksu kuritarvitamise ja erasektori maksudest kõrvalehoidumise tõttu kaotatud maks 

riikidele kokku ligi 34 miljoni õe aastapalgaga aastas – ehk ühe õe aastapalgaga sekundis . OECD 
prognoosib konservatiivselt 38, et BEPS kaotab 4–10% ülemaailmsest ettevõtte tulumaksutulust (100–240 
miljardit USA dollarit aastas) 39. 

 
35Bosco & Mittone (1997) 
36 Torgler ja Schneider, 2009. 
37 Tørsløv, Wier ja Zucman (2020) 
38Vt OECD (2017) 
39OECD (2015, lk 4) 
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Tax Justice Networki värskemad arvud, mis analüüsivad OECD andmeid, näitavad 467 miljardi USA dollari 
väärtuses ettevõtete kasumit, mis on kantud maksuparadiisidesse, mis toob igal aastal kaasa 117 miljardi 
USA dollari suuruse kahjumi kogu maailmas 40. See on aga vaid 15 riigi andmete võrdlus. Kasutades 2017. 
aasta kvaliteetsemaid andmeid, hindas Tax Justice'i võrgustik, et USA andmete kasumi ümberpaigutamine 
on tõenäoliselt 840 miljardit USA dollarit ja globaalsele pildile ekstrapoleerides saavutab see 1,3 triljonit 
USA dollarit aastas. Kaasa arvatud kaudsed mõjud võidujooksust madalamale, ületab hargmaiste 
ettevõtete maksuparadiiside kasutamisest tulenev iga-aastane kahju tõenäoliselt üle 500 miljardi USA 
dollari 41. 

Ülekande (vale) hinnakujundus või „loominguline raamatupidamine” 

Rahvusvaheline regulatsioon nõuab, et ettevõtted hindaksid kaupu ja teenuseid nii, nagu nad müüksid 
neid avatud turul ja nagu nad ei müüks tütarettevõtete vahel. See peaks tagama nende vastava 

maksustamise. Seda reeglit nimetatakse turutingimuste põhimõtteks , st kaupu ja teenuseid tuleks müüa 
turutingimustel. 42Siirdehindade olemasolul on mõjuvad põhjused, näiteks kui ettevõttel on Prantsusmaal 
tütarettevõte, mis toodab äädikat, ja üks Iirimaal, mis seda villib, siis on põhjuseid, miks soovite müüa 
erinevate tütarettevõtete vahel. Kui see aga ei toimu turuväärtuse põhimõtet kasutades ja selle asemel 
vähendab ettevõtte deklareeritud kasumit ja seega maksustatavat tulu, nimetatakse seda ülekande 
väärhinnaks. Lihtsamalt öeldes müüvad nad ressurssi või eset tütarettevõttele turuhinnast erineva 
hinnaga, et teatada väiksemast kasumist ja maksta seetõttu madalamat maksu. 
 
Võtame näite. Kujutage ette, et ettevõtte peakontor asub riigis A, kus ettevõtte tulumaksu määr on 35% 
(maksueelsest kasumist). Nad võivad asutada riigis B tütarettevõtte, mille maksumäär on madalam, 
näiteks 5%. Ettevõte võib seejärel riigile A öelda, et nende maksueelne kasum on väiksem, kui riik A arvab, 
et selle põhjuseks on asjaolu, et tegelikult peavad nad maksma tütarettevõttele intellektuaalomandi (IP) 
kasutamise eest. Näiteks 1 miljoni USA dollari suuruse maksueelse kasumi puhul võib ettevõte saata 
tütarettevõttele 800 000 dollarit autoritasude ja litsentside katteks, vähendades drastiliselt kasumi 
summat, millelt võidakse nõuda kõrgemat (35%) ettevõtte tulumaksu; 1 miljoni USA dollari asemel 200 
000 USA dollarit. Viides maksueelse kasumi offshore-st madalama maksumääraga jurisdiktsiooni alla 
intellektuaalomandi tütarettevõtte kaudu, maksab ettevõte üldiselt oluliselt vähem makse, kui ta oleks 
teinud, kui tal poleks olnud võimalust luua offshore-tüüpi tütarettevõtteid madalama maksumääraga 
jurisdiktsioonides. 
  
Materiaalsete kaupade puhul (erinevalt IP-st) on siirdehindu väga võimalik jälgida ja reguleerida. Mis 
juhtub aga stsenaariumi korral, kus tütarettevõtete vahel kaubeldavaid esemeid ei ole turul lihtne 

 
40Vt Tax Justice Network (2021) 
41See hinnang saadi Rahvusvahelise Valuutafondi teadlaste loodud metoodika abil. 
42 OECD artikkel, mis sellele põhimõttele viitab, on järgmine: 

OECD näidislepingu sätte artikkel 9: 

„Kui A) lepinguriigi ettevõte osaleb otseselt või kaudselt teise lepinguriigi ettevõtte juhtimises, kontrollis või 
kapitalis või 
B) samad isikud osalevad otseselt või kaudselt lepinguosalise riigi ettevõtte ja teise lepinguriigi ettevõtte 

juhtimises, kontrollis või kapitalis, 

Ja mõlemal juhul kehtestatakse või kehtestatakse kahe ettevõtte vahel nende äri- või finantssuhetes 

tingimused, mis erinevad sõltumatute ettevõtete vahelistest suhetest, siis kogu kasum, mis ilma nende 
tingimusteta oleks ühele ettevõtetest kogunenud, kuid nende tingimuste tõttu ei ole seda kogunenud, võib 

arvata selle ettevõtte kasumi hulka ja vastavalt maksustada. 
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võrrelda ja seega ei saa hinda täpselt määrata? Näiteks kuidas saab määrata selle logo väärtust? Võib 
jõuliselt väita, et suur osa Apple'i väärtusest tuleneb tema mainest, mistõttu pole mõtet võrrelda Apple'i 
IP väärtust uhiuue ettevõtte omaga, millel puudub ühiskondlik maine. Seega tekib küsimus, mis hinnaga 
peaks Apple müüma oma IP Apple'i tütarettevõtetele? See küsimus muutub tänapäeva digitaliseeritud 
maailmas üha aktuaalsemaks, kuid intellektuaalomandi valdkonna siirdehindade jälgimise ja 
reguleerimise reeglid ei ole globaalse tehnoloogilise arenguga sammu pidanud. Kuna paljude selliste 
ülekannete puhul puuduvad võrreldavad turutehingud, mis võimaldaksid hinna täpset määramist, saavad 
hargmaised ettevõtted süsteemiga maksustamise eesmärgil tõenäoliselt manipuleerida 43seni, kuni on 
olemas süsteem IP turuhindade täpseks määramiseks. 
  
Kaubanduse väärhinnangute ohvrid on sageli vaesemad riigid, kus maksuametid on sageli alaressurssidega 
ega suuda toimuvat jälgida ega tõestada. Mbeki aruanne näitas, et Aafrika riigid kaotavad ebaseaduslikes 

rahavoogudes (IFF) üle 50 miljardi dollari aastas, mille oluliseks põhjuseks on ülekannete vale hindamine. 
Action Aidi uuringute kohaselt võib 20 arenguriiki üleilmsete maksureeglite tõttu ilma jääda kuni 2,8 
miljardi dollari ulatuses Facebooki, Alphabet Inc. (Google'i emaettevõte) ja Microsofti maksutuludest. See 
on ebaõiglane, eriti arvestades seda, kuidas arengumaad pakuvad tehnoloogiaettevõtetele uusi turge, 
suuremat ülemaailmset kaubamärgi tuntust ja miljardeid uute kasutajate andmeid, mis tähendab tulude 
jätkuvat kasvu. 
  
Irooniline, et mõned meetodid, mida riigid kaotatud maksutulu tagasi saamiseks kasutavad, mõjutavad 
tegelikult selliste rakenduste nagu Facebook kasutamist. 2018. aastal teatasid Uganda, Sambia ja Benini 
valitsused mobiilse Interneti-klientidele teatud rakenduste kasutamise eest või kehtestasid need uued 
maksud 44. Need maksud (mis on ühtlasi jõupingutus riigi telekommunikatsioonitööstuste kaitsmiseks) 
tulenevad osaliselt ettevõtete tegevusest tingitud maksubaasi vähenemisest. 

Salastatuse jurisdiktsioonid 

Ülekannete väärhinnastamise mõju süvendab ülemaailmne salastatus ja läbipaistvuse puudumine 
finantsaruandluses. Salajased jurisdiktsioonid, mida rohkem tuntakse maksuparadiisidena, hõlbustavad 
finantsosaluste ja tehingute läbipaistmatust. Need võimaldavad ettevõtetel ja jõukatel isikutel varasid 
peita ja seega vältida maksude tasumist. Nende keeldumine jagada teavet nende osaluste kohta teiste 
riikidega takistab teistel riikidel teadma, kas nende elanikel või nende kaldal tegutsevatel ettevõtetel on 
deklareeritust rohkem vara. 2015. aastal kanti ligi 40% hargmaiste ettevõtete kasumist väljaspool riiki, kus 
nende emaettevõte asub, maksuparadiisidele. 

Agressiivne maksuplaneerimine 

Pärast 4 aastakümmet kestnud majanduse globaliseerumist, mil ettevõtetel on üha rohkem hõlbustatud 

piiriüleselt tegutsemist, on ilmne, et paljud neist ettevõtetest on maksude maksmise vältimiseks võtnud 
kasutusele nn agressiivse maksupoliitika. See on võimaldanud neil alandada oma tegelikku maksumäära 
väga madalate maksumäärade ja mõnikord 0% jurisdiktsioonidesse. Nendel ettevõtetel on lubatud oma 
tegevust teisaldada, kuid nende riikide kodanikud, kus nad maksust ilma jäävad, ei saa kolida ja neid 
koormatakse tarbimismaksudega, et täita " maksulõhe" .45 

 
43Avi-Yonah (1995, viidatud van Apeldoorn, 2016). 
44 Uganda on sellest ajast alates maksu tühistanud (2021) ja Beninis tühistati rahva protesti tõttu vahetult pärast 

selle kehtestamist. 
45 OECD taskuhääling (2021) 
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Lahenduste aluseks olevad põhimõtted 

Kuna maailm on muutunud majanduslikult üha globaliseeruvamaks, on tekkinud teatud põhimõtted, mis 
selgitavad ettevõtete ja rahvusriikide fiskaalsuhteid, ning need on inspireerinud poliitilisi ettepanekuid 
olukorra parandamiseks. T ta põhimõte majanduslik truudus 46"nõuab, et igaüks, kes saab 
majandusühenduselt märkimisväärset kasu, maksaks sellele kogukonnale makse" 47. Dietsch nimetab seda 
põhimõtet " liikmesuse põhimõtteks" , kuna see määrab, millises riigis või riikides on üksikisik või ettevõte 
maksukohustuslane ja seega "liige". Liikmelisuse põhimõte sätestab, et "üksikisikuid ja ettevõtteid tuleks 
vaadelda liikmetena [ja maksta makse] nendes riikides, kus nad saavad kasu avalikest teenustest ja 
infrastruktuurist" 48. Loogilise järgimise korral peaks majandusliku lojaalsuse põhimõte välistama 
maksukonkurentsi, kuna hargmaistel ettevõtetel ei võimaldata teostada majandustegevust kõrge 
maksumääraga riigis, suunates samal ajal kasumit madala või nullmaksuga jurisdiktsioonidesse või 
maksuparadiisidesse. Kuid nagu oleme näinud, ei ole see alati nii, kuna riikide maksusüsteemides on 
ebakõlasid ja lünki . 
 
Teine põhimõte on riiklik rendipõhimõte 49. Kuna internatsionalistlikust positsioonist lähtudes on riikidel 
õigus nende kontrollitavatele tootlikele majandusteguritele, nagu kapital, loodus- ja tehnoloogilised 
ressursid, on neil ka õigus saada kasu nende tegurite produktiivsest kasutamisest. Nad võivad seda teha 
renti nõudes, teisisõnu maksustades üksikisikuid ja hargmaisi ettevõtteid, kes loovad väärtust oma 
territooriumi majandustegureid tootlikult kasutades. Selle loogika kohaselt takistab kasumi 
ümberpaigutamine, näiteks siirdete väärhinnangute abil, riike maksustamast majanduslikku väärtust, mis 
on saadud ressurssidest, millele neil on õigus. 

Lõpuks kehtib põhimõte, mis ütleb, et makse tuleb maksta seal, kus väärtust luuakse . Siiski ei piisa 
sellest, kui öeldakse, et tegevust maksustatakse seal, kus lisandub väärtus . Globaalsete väärtusahelate 
olemuse tõttu on lisandväärtuse jaotus GVC-des kallutatud madala sissetulekuga riikide suhtes, sest kui 
hargmaised ettevõtted maksustatakse seal, kus nad väärtust loovad , maksustatakse neid enamasti suure 
sissetulekuga OECD riikides, kus toimub tootmine . , mitte müüki. Madala sissetulekuga riikidele, kes 
tegelevad üldiselt madala lisandväärtusega majandustegevusega, eraldatakse alles siis väike osa 
maksubaasist, kui seda üldse on, samas kui suure sissetulekuga OECD riikidele, kes tegelevad üldiselt kõrge 
lisandväärtusega majandustegevusega, eraldatakse suur osa maksubaasist. maksubaasi osa 50. 

Kolm peamist lahendust ülemaailmseks maksudest kõrvalehoidumiseks on ABC-d; Automaatne 

teabevahetus, kasusaaja omand ja ühine konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaas. 

 
46OECD (2013, lk 8). 
47Pinto (2003, lk 196), van Apeldoornis (2016) 
48Dietsch (2015, lk 82,83) 
49Musgrave & Musgrave (1972, lk 73) van Apeldoornis (2016) 
50van Apeldoorn (2016) 
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Automaatne teabevahetus (AEI) 

Automaatne teabevahetus (AEI) on andmete jagamise meetod, mis takistab nii ettevõtetel kui ka 
üksikisikutel kasutada välismaal hoitavaid pangakontosid, et varjata oma rikkuse tegelikku väärtust. 
Varjates oma rikkuse ulatust, maksavad nad kodus vähem makse. AEI puhul võtab riik A kogu teabe, mis 
tal on isiku A ja ettevõtte A kohta, ning kui nad on tavaliselt residendid, st elavad või peakorter asuvad 
riigis B, vahetab riik A automaatselt teavet nende finantsosaluse kohta riigiga B. 
  
AEI eesmärk on suurendada maksude läbipaistvust. Ükskõik kui paljud lahendused seda teha püüavad, 
pole AEI selles osas ainulaadne. AEI otsustava tähtsusega element on aga selle automaatsus ; kui see on 
olemas, vahetatakse teavet koduriigiga automaatselt. See tähendab, et maksuasutusi teavitatakse 
viivitamatult nende elanike (üksikisiku või ettevõtte) finantsosalustest teistes riikides ning nad ei pea 
pidama pikki ja mõnikord kulukaid läbirääkimisi teiste riikidega seoses finantsteabe avaldamisega. 

  
Tänapäeval vahetavad omavahel automaatselt teavet ligi 100 riiki. Jagatav teave hõlmab üle 84 miljoni 
konto, mis sisaldavad kokku 11 triljonit dollarit. Kahjuks ei hõlma see kõiki riike. Asjade selline seis 
tähendab, et raha liigub endiselt salajastesse jurisdiktsioonidesse, mis jätkuvalt varjavad teavet oma riigi 
finantsosaluse kohta. Aruandes „Offshore'i hind, uuesti läbi vaadatud” vaadeldi 139 madala ja keskmise 
sissetulekuga riiki, et leida üksikasju nende teatamata kapitalivoogude kohta. Selles leiti, et ligikaudu 
kolmandiku offshore-finantsvaradest võib omistada niinimetatud arengumaadele; riigid globaalses 
lõunas. Maksude läbipaistvus on seega nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli. 
 
Huvitav on see, et riigid, keda peetakse võlgnikeks, on tegelikult võlausaldajad, kui võtta arvesse kapitali 
väljavoolu ja maksuvoogusid. Nigeeria on klassifitseeritud võlgnikriigiks, kuna kokkuvõttes võlgneb ta 
ülejäänud maailmale rohkem raha kui võlgu on. Kui aga Nigeeriast kapitali väljavoolu vaadatakse, on selge, 
et tegemist on tegelikult netovõlausaldajaga! 
 
Veelgi enam, täieliku AEI puudumine suurendab kapitali väljavoolu. Aruandes „Kapitali lend Sahara-
tagusest Aafrika riikidest, 1970–2010” leiti, et selles aruandes hõlmatud 33 Sahara-taguse piirkonna riiki 
kaotasid aastatel 1970–2010 kogunenud kapitali tõttu kapitali väljavoolu tõttu kokku 814 miljardit dollarit 
maksustatavat tulu. 2010. aastal 1,06 triljonit dollarit. See ületab tunduvalt nende väliskohustusi 189 
miljardi dollari ulatuses, muutes piirkonna ülejäänud maailma "netovõlausaldajaks". See näitab, kuidas 
võlaprobleemid on seotud maksuküsimustega. 

Ülemaailmne vararegister ja tegelikud omanikud 

Globaalset vararegistrit on reklaamitud kui vahendit kogu rahvusvahelise rikkuse ja varade ning nende 
tegelike "kasulike omanike" registri loomiseks. Kasulik omanik on inimene, kes lõpuks kasu saab ettevõtte 

või juriidilise isiku omandiõiguse tõttu kogunenud kasumist. Ettevõtte juriidiline omanik võib olla mõni 
muu ettevõte (nagu nn kestettevõte) või raamatupidaja või hoopis keegi teine. See seaduslik omanik peab 
üldjuhul olema registreeritud, kuid tegelikku kasusaajat tavaliselt registreerima ei pea. Sageli ei pruugi 
seaduslik omanik isegi teada, kes on tegelik tulusaaja! Finantsüleilmastumine on muutnud selle protsessi 
läbipaistmatuks, kuna ühe ettevõtte seaduslikuks omanikuks võib olla teine ettevõte ja selle ettevõtte 
seaduslikuks omanikuks võib olla isegi teine ettevõte jne, jättes pika ja keeruka ahela kaudu tegeliku 
tulusaaja(d) varju. seaduslikust omandist. See muudab kasumi jälgimise ja maksustamise väga keeruliseks 
ning tagab, et kogu ahelas ei rikuta seadusi. 
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Kasuliku omaniku tuum seisneb selles, et tegelik tulusaaja peab olema inimene. Nõudes, et tegelikud 
omanikud peavad olema registreeritud täpselt nagu seaduslikud omanikud, tagavad tegelike kasusaajate 
registreerimise seadused, et jõukamatele tagataks sama läbipaistvuse ja vastutuse tase nagu kõik teisedki. 
Kuid globaalse kapitalismi olemuse ja kapitali võime tõttu liikuda vabalt üle piiride ei tööta see kõigi jaoks, 
kui kõik riigid ei registreeri tegelikke omanikke. Kuni seda ei juhtu, saavad need, kes soovivad oma 
identiteeti ülemaailmselt õigusriigi põhimõtete eest varjata, paigutada kasumi ümber kohta, kus on kõige 
soodsam maksta madalaid makse või üldse mitte maksta. Selle tõhusaks toimimiseks peavad valitsused 
alandama künnist 25 protsendi aktsiate omamisest ettevõttes vähemalt ühe aktsia omamiseni, et 
tegelikud tulusaajad ei pääseks tegelike tulusaajate hulka kuulumisest. 
 
Enamikul riikidel on juba riiklikud registrid, kuid need üksi ei suuda arvestada välismaal hoitavaid varasid. 
Pakkudes avalikku ja tsentraliseeritud ülemaailmset ressurssi, mis näitab, kellele mida ja kus kuulub, 

võimaldaks register salvestada, mõõta ja mõista ülemaailmse rikkuse jaotust. See suurendaks 
läbipaistvust ja annaks reguleerivatele asutustele volitused töötada välja tõhus maksupoliitika, et 
vähendada salajaste jurisdiktsioonide ärakasutamist. 

Ettevõtte ühtne konsolideeritud tulumaksubaas (CCCTB) 

Emaettevõtte alla kuuluvate tütarettevõtetega mitme piiriüleselt tegutseva ettevõtte maksustamisele on 
kaks võimalust läheneda. Esimene meetod on " käepikkuse hinnastamise põhimõte ". 
 
Teiseks on ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas; ühtsed reeglid ettevõtete 
maksustatava kasumi arvutamiseks. EL on oma parameetrite piires ühtlustamise protsessis. ELi CCCTB 
puhul peaksid piiriülesed ettevõtted oma maksustatava tulu arvutamiseks järgima vaid ühte ühtset 
süsteemi, mitte järgima paljusid erinevaid riiklikke eeskirju. CCCTB eesmärk on kohaldada universaalset 
maksuseadust kõikidele ELis tegutsevatele hargmaistele ettevõtetele, mille tulu on üle 750 miljoni euro. 
Ettevõtted, kes teenivad üle selle künnise, esitavad ühe maksudeklaratsiooni kogu oma ettevõtte 
tegevuse kohta ELis. EL väidab, et CCCTB sisaldab jõulisi maksustamise vältimise vastaseid meetmeid, et 
vältida BEPS-i kolmandatesse riikidesse. Kui jah, kõrvaldab see riiklike süsteemide ebakõlad, mida 
kasutavad ära need, kes soovivad vältida maksude maksmist. 

Ühtne maksustamine 

Sarnast maksueelse kasumi jaotamise meetodit nimetatakse ühtseks maksustamiseks ja see viitab sellele, 
et valitsused kohtlevad MNC-d ühe rühmana, mis koosneb kõigist selle kohalikest tütarettevõtetest. Selle 
asemel, et käsitleda iga tütarettevõtet globaalsest ketist eraldatud üksiku üksusena, mis, nagu on näha 
siirdehindade näitest, võimaldab ettevõttel jaotada osa oma kasumist madalama maksumääraga 
jurisdiktsioonis asuvale offshore-tütarettevõttele. 

 
Ühtse maksustamise korral tehakse kindlaks riigid, kus müük toimub, mitte ainult tootmise asukoht või 
ettevõtte peakontor. Maksueelne kasum, mida rahvusvaheline korporatsioon deklareerib kui tervet 
kontserni, jaotatakse seejärel iga riigi vahel, kus ta tegutseb, lähtudes sellest, kui suur osa tema tegelikust 

majandustegevusest selles riigis toimus. Jaotusvalem vaatab, kus toimub müük, kus on töötajad ja kus 
asuvad materiaalsed varad. Seejärel jagatakse maksueelne kasum nende kolme kategooria vahel 
kolmandikeks. Seda kasumit maksustatakse seejärel vastavates riikides vastavalt selle riigi kogumüügi 
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protsendile 51. Sama protsess toimub ka "töötajate" ja "varade" vahel määratud maksueelse kasumi 
jaotamisel. Ühtse maksustamise korral saavad riigid määrata nii maksusoodustusi või -krediite kui ka 
maksumäära ning omada täielikku läbipaistvust ettevõtte teenitava kasumi ja millistes riikides seda 
kasumit teenivat tegevust toetatakse. Kõik see suurendab oluliselt riiklikku agentuuri maksude kogumist. 

Mitmepoolsus OECD-s 

Kapitali liikuvus ja tänapäevaste ettevõtete struktuur koos laiaulatuslike tütarettevõtetega tähendab, et 
valitsused peavad BEPS-i lahendamiseks koostööd tegema. Institutsioonireformi esmane eesmärk on 
kaitsta fiskaalset enesemääramisõigust 52ehk "riikide tõhusat fiskaalsuveräänsust oma maksusüsteemide 
kujundamise üle" 53. Praegu puudub aga rahvusvaheline maksureegleid reguleeriv organ, kuigi selles 
suunas on samme tehtud. 2013. aastal kinnitas G20 oma Peterburi deklaratsioonis, et "kasumit tuleks 
maksustada seal, kus toimub kasumit teeniv majandustegevus ja kus luuakse väärtust" 54. Põhimõte, et 

maksud peaksid jälgima väärtuse loomist, on sellest ajast alates olnud peaaegu kõikjal heaks kiidetud. G20 
Peterburi deklaratsioon on OECD BEPSi algatuse tuum, mille eesmärk on viia ettevõtete kasumi 
maksustamine kooskõlla väärtuse loomise ja majandustegevusega. Järgnevalt on toodud kaks 
edasiarendust OCED-i algatusest BEPS-i vastu võitlemiseks, mis võeti kasutusele 2021. aastal. 
 
Maksumäärad on riigiti erinevad ja seda nimetatakse "maksumäära erinevuseks". Üldiselt ei maksustata 
ettevõtteid nende kasumilt, mis on teenitud riigis, mis ei ole nende peakontor, ja see on julgustanud 
ettevõtteid hoidma oma kasumit madala maksumääraga jurisdiktsioonides. OECD on selle küsimuse kokku 
võtnud järgmiselt; „Digitaliseerumine ja globaliseerumine on õõnestanud põhireegleid, mis on viimase 
sajandi jooksul reguleerinud rahvusvahelise ärikasumi maksustamist. Suured hargmaised ettevõtted 
saavad välisturgudel teenida märkimisväärset tulu, ilma et need turud saaksid selle tulemusel palju, kui 
üldse, maksutulu 55. 2021. aasta juulis kokku lepitud OECD reformi 56eesmärk on vähemalt osaliselt 
reformida ülemaailmset maksuinfrastruktuuri, et seda olukorda muuta. Sellel on kaks sammast ja see 
valmib 2021. aasta oktoobris, rakendamine alates 2023. aastast 57. 

1. sammas: Nexus ja kasumi jaotamine 

maksustamisõiguste jaotamise kindlaksmääramiseks ja tagamaks, et need antakse riikidele ka siis, kui 
hargmaisel ettevõttel ei ole seal füüsilist kohalolekut; näiteks IP-ga. Seosuse reegel tähendab, et selleks, 
et ettevõte oleks riigis maksukohustuslane, ei pea ta enam riigis füüsiliselt kohal olema ega omama püsivat 
tegevuskohta . Seosuse reegli (st uute maksustamisõiguste) käivitamise müügilävi on 250 000 eurot 
riikides, mille SKT on alla 40 miljardi euro, ja 1 miljon eurot suuremate tuludega riikides. 
 

 
51Näiteks kui ettevõtte maksueelne kasum on 1 miljon dollarit, siis üks kolmandik sellest eraldatakse müügikohale; 

müük'. See on 333 000 dollarit. Kui riik A moodustab 30% müügist, maksustab see 30% 333 000 dollarilt. Kui riigil B 

on 60%, maksustab see 60% 333 000 dollarilt ja riik C võtab 10% 333 000 dollarilt. 
52 Dietsch (2015) 

53 OECD (2014, lk 14, viidatud van Apeldoorn, 2016). 

54 014, lk 1 G20 Peterburi deklaratsioon (2013, lk 12) 

55 OECD (2021, lk 8) 

56 OECD (2021) 

57 9. juuli 2021 seisuga on sellega nõustunud 132 liikmesjurisdiktsiooni. Tuleb märkida, et kõik kaasava raamistiku 

liikmed ei ole selle kirjutamise seisuga liitunud. 
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1. samba all on ka uus kasumi jaotamise valem , et käsitleda majanduse globaliseerumise ja 
digitaliseerimise probleeme. Selle reegli järgi, kui ettevõte müüb riigis, maksustatakse see selles riigis. 
Siiski on teatud kaasamise kriteeriumid, mis määravad, kas see sammas ettevõttele kehtib. 1. samba 
kohaselt jaotatakse 20–30% 58suurimate ja kasumlikumate rahvusvaheliste ettevõtete kasumist (üle 
kindlaksmääratud kasumimarginaali) ümber turujurisdiktsioonidesse, kus asuvad MNC kasutajad ja 
kliendid. See sarnaneb ühtse maksustamisega . 
  
Kuid selle samba ulatus kehtib ainult nendele rahvusvahelistele ettevõtetele, mille globaalne käive on üle 
20 miljardi euro ja maksueelne kasumlikkus üle 10%. Umbes 100 kõige kasumlikumat ettevõtet maailmas 
alluvad reeglitele Sammas 1. Need ettevõtted teenivad kokku üle 500 miljardi dollari kasumit ja 
märkimisväärne protsent sellest kasumist jaotatakse nende riikide vahel, kus nad müüvad või osutavad 
teenuseid. ette nähtud. 

   
Kui need mõlemad sambad ellu viia, maksavad maailma suurimad ja kasumlikumad ettevõtted rohkem 
makse seal, kus on kliendid ehk teisisõnu seal, kus tarbitakse ettevõtte kaupu või teenuseid. Hinnanguliselt 
jaotatakse igal aastal turujurisdiktsioonidele ümber rohkem kui 100 miljardi USA dollari suuruse kasumi 
maksustamise õigused 59. 

2. sammas: maksu miinimumtase 

OECD läbirääkimistel on sageli peetud arutelusid ülemaailmse maksustamise miinimumtaseme 
kehtestamise üle ja 2021. aasta juunis võtsid G7 rahandusministrid lõpuks kohustuse kehtestada 
ülemaailmne miinimummaksumäär. 2. samba raames on olemas süsteem, mis tagab, et hargmaised 
ettevõtted maksavad kasumilt minimaalset maksu: vähemalt 15% kasumilt, mida nad teenivad välismaal 
riigis, kus asub nende peakorter. See sammas on katse panna põrand alla jooksu alla. See ei kaota 
maksukonkurentsi, kuid seab sellele mitmepoolselt kokkulepitud piirangud. See samm toob hinnangute 
kohaselt aastas kogu maailmas umbes 150 miljardit USA dollarit uut maksutulu. See määr kehtiks kõikidele 
ettevõtetele, kelle aastakäive ületab 750 miljonit eurot. 
 
Sellel on tõenäoliselt mõju maksuparadiisidele. Paljudes uuringutes on analüüsitud, kuidas hargmaised 
ettevõtted suunavad oma kasumit ettevõtte tulumaksumäärade erinevuste tõttu, ning on leidnud, et kui 
riik tõstab oma ettevõtte tulumaksu keskmiselt ühe protsendipunkti võrra võrreldes teiste riikidega, 
vähendavad hargmaised ettevõtted selles riigis kajastatud kasumit umbes 1% ja viige need teistesse 
madalama maksumääraga riikidesse 60. See nähtus muutub sõltuvalt sellest, kas maksumuudatus toimub 
madala või kõrge maksumääraga riigis 61. Selgus, et kasumi ümberpaigutamine on oluliselt tundlikum 
maksumäärade muutuste suhtes riikides, kus maksumäärad on maailma keskmisest madalamad, ja vähem 
tundlik keskmisele lähedastes riikides. Täpsemalt leidsid nad, et rahvusvahelised ettevõtted on 8 korda 
tundlikumad maksumäärade muutuste suhtes riikides, kus maksumäär on palju madalam kui maailma 
keskmine ja 60% vähem tundlikud maksumäärade muutuste suhtes sarnaste maksumääradega riikides. 

 
58 Täpne arv selgub 2021. aasta oktoobris. 

59Sellest on kaks erandit; kaevandustööstus ja finantsteenused. Seoses esimesega on OECD põhjendus, et rent 

kuulub maale, kus kaevandatakse. Viimase osas tehti keerukuse tõttu erand. Kuid mõlemad kuuluvad 2. samba 

alla. 
60 Heckemeyer & Overesch 2017, Huizinga & Laeven 2008, Beer jt. 2020, Dharmapala 2014 nagu viidatud Acciari et 

al., 2021 nagu viidatud Acciari, Bratta & Santomartino, 2021. 

61Acciari et al. 
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Kriitika 

Paljud Aafrika kodanikuühiskonna organisatsioonid on nõudnud OECD korraldatud G7 ülemaailmse 
maksukokkuleppe tagasilükkamist, 62kuna esiteks on asjaolu, et ainult u. 1. sammas puudutab 100 
ettevõtet, mida on peetud ebapiisavaks ning ettevõtte kasumist ei jaotataks ümber piisavalt. Teiseks 
eraldataks 2. samba raames kavandatud maksutulu jaotamine riikidele, kus on nende hargmaiste 
ettevõtete peakorter, mis on tavaliselt rikkad, põhjapoolsed riigid, mis on ajalooliselt lõunast kasumit 
ammutanud. Kolmandaks, kahe samba ettepanek ei edenda ÜRO maksuorgani loomist. Lõpuks on 
näidatud, et 2. samba raames sätestatud 15% määr vähendab vähemalt kolmes riigis Aafrika riikidele 
laekuvat maksutulu ja avaldab seega mõju teatud riikide suutlikkusele oma võlgu teenindada. See on 
vastuolus OECD väitega, et „OECD hinnangul saavad kõik madala, keskmise ja kõrge sissetulekuga riigid 
keskmiselt kõik tulud juurde, kuid see kasum on eeldatavasti suurem (osakaaluna ettevõtte praegusest 
tulust maksutulud) madala sissetulekuga jurisdiktsioonides”. 63Selle asemel teevad võrgustiku liikmed 

ettepaneku kasutada 15% asemel minimaalset efektiivset maksumäära (METR), et võtta arvesse riikide 
olemasolevat võlaprofiili. 

"Kaasav" raamistik? 

Lisaks toimuvad praeguses maksuregulatsiooni ja -reformi süsteemis läbirääkimised organisatsioonis, 
mida nimetatakse kaasavaks raamistikuks ja mida haldab OECD. Siiski peavad riigid selles osalemiseks 
nõustuma järgima 2015. aasta BEPS-i läbirääkimiste tulemusi. Küsimus on selles, et need läbirääkimised 
järgisid rikaste riikide huvidest lähtuvat päevakorda. Tegelikult jäeti 2015. aasta paketi läbirääkimistel 
välja üle 100 arenguriigi. Sellel on mitmeid põhjuseid, alates murest BEPS-i suutlikkuse pärast tõeliselt 
leevendada ülemaailmset maksuebaõiglust ja lõpetades ligikaudu 20 000 euro suuruse iga-aastase 
liikmemaksuga. 
  
Lisaks on OECD ametlikult oma liikmete suhtes erapoolik. Vastavalt asutamislepingule 64on selle 
ülesandeks tagada "liikmesriikide kõrgeim jätkusuutlik majanduskasv, tööhõive ja elatustaseme tõus". 
Liikmeid on ainult 38 ja nad kõik on rikkad riigid. Seetõttu maksavad arengumaad tegelikult 
organisatsioonile, mille liikmed nad ei ole. Lisaks, kuigi kaasaval raamistikul on 139 65liiget (sh riigid ja 
jurisdiktsioonid), muutub pilt teravamaks, kuna liikme olemust ja tüüpi kontrollitakse. Maailma 195 riigist 
u. kolmandik on otsustanud IF-ga mitte liituda 66. Veelgi enam, maailma 46 vähim arenenud riigist (LDC) 
ei osale IF-is 37 67, mis moodustab nelja viiendiku ehk 80% vähim arenenud riikidest. 

Kodanikuühiskonna ettepanek: ÜRO ülemaailmse maksuregulatsiooni organ 

Praegune ülemaailmne maksusüsteem, mis koosneb kahepoolsete kaubanduslepingute keerulisest 
võrgust ning erinevatest piirkondadest ja riikidest kehtivatest määrustest, toob kaasa ebajärjekindla 

 
62 Nguegan (2021) 

63 OECD (2021, lk 14) 

64 OECD (1960) 

65 OECD/G20 BEPS-i kaasava raamistiku liikmed (2021) 
66Kaasava raamistiku liikmete hulka kuuluvad mitmed jurisdiktsioonid (nt paljud Briti ülemereterritooriumid) ja ka 

riigid 
67 2021. aasta juuli seisuga on IF-i osaks järgmised riigid: Benin, Burkina Faso, Kongo Demokraatlik Vabariik, 

Djibouti, Haiti, Libeeria, Senegal, Sierra Leone ja Sambia https://unctad.org/topic/least-developed -riigid/loend 

juuli 2021 

https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list
https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list
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poliitika kogu maailmas, mis toob kaasa poliitikate mittevastavuse, mida võivad ära kasutada need, kes 
soovivad maksude maksmisest kõrvale hiilida. Selles globaliseerumise ja kapitali liikuvuse maailmas ei ole 
endiselt ühtegi rahvusvahelist organit, kelle ülesandeks oleks tagada maksueeskirjade õiglane 
kohaldamine, mistõttu on selle valdkonna reguleerimine väga keeruline. Globaalne probleem nõuab 
globaalset lahendust. Seetõttu on enam kui 130 arenguriiki esindav rühm 77 (G77) korduvalt teinud 
ettepaneku luua ÜRO egiidi all valitsustevaheline maksuorgan, et täita lüngad ja parandada lüngad 
ülemaailmses maksus. süsteem. 
  
Miks ÜRO? 68ÜRO on ainuke ülemaailmne institutsioon, kus kõik valitsused osalevad võrdsetena, ja seega 
on see hea foorum, kus püütakse saavutada ülemaailmne pühendumus tegevusele. Seetõttu on see ainus 
asutus, mis võib õiguspäraselt väita, et suudab luua võrdsed võimalused. Et see juhtuks, peavad kõik riigid 
tundma, et kui nad oma maksupoliitikat muudavad, ei mõjutata neid negatiivselt teise riigi kasuks. 

Vastasel juhul soodustab see kõhklusi, mis on tingitud ebasoodsast olukorrast, kus esmajärjekorras 
tegutseja on, mistõttu rangemad maksupoliitikad võivad lihtsalt kaasa tuua selle, et ettevõtted ja jõukad 
isikud registreerivad end teistes jurisdiktsioonides. 
  
ÜRO maksuasutus võimaldaks ka tihedamat koostööd maksuametite vahel, hõlbustades läbipaistvuse 
suurendamist AEI kaudu . Tõenäoliselt tooks see kaasa ka selle, et valitsused peaksid vähem toetuma 
ühepoolsele (ühepoolsele) tegevusele. See aitaks kaasa ka parema globaalse ärikeskkonna loomisele, 
kuna poliitika kindlus kogu maailmas suureneb, vähendades tajutavaid riske ja suurendades 
investeeringuid. Oluline on see, et see kiirendaks tõenäoliselt ka võidujooksu lõppu, kuna valitsustel 
poleks enam põhjust karta kapitali väljavoolu, kuna mujal kehtivad madalama maksumääraga 
jurisdiktsioonid või soodsam maksupoliitika. Lisaks suurendab ülemaailmselt koordineeritud 
maksuregulatsiooni süsteem tõenäoliselt valitsuste sisseostu, sest nagu eelpool mainitud, on kõik 
valitsused ÜROs võrdsed, mistõttu on ebatõenäoline, et valitsus kõhkleks poliitika vastuvõtmisel, kuna 
neil on näha loodud ilma nimetatud valitsuse osaluseta. Veelgi enam, kui maailma vaeseimad riigid saaksid 
tõhusalt osaleda ülemaailmsete maksureeglite ja -standardite väljatöötamises, suudaksid nad tagada, et 
globaalne süsteem töötab ka nende riikide jaoks. 
  
Läbirääkimised ülemaailmsete maksueeskirjade üle mõjutavad kodanikke üle kogu maailma ja 
ebaproportsionaalselt palju arengumaade kodanikke. Seetõttu soovitavad paljud, et läbirääkimised 
peaksid toimuma neutraalsel foorumil, kus kõik riigid on võrdsetel alustel; erinevalt OECD-st, kus mõned 
riigid on liikmed ja teised mitte. Veelgi enam, kodanikuühiskonna organisatsioonid soovitavad, et kõikidel 
riikidel tuleks lubada tegevuskava koostamisel osaleda; mitte ainult OECD liikmed ja G7 riigid.

 
68Vaata Eurodad; Finantsläbipaistvuse koalitsioon (2019) 
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Maksmisvõime põhimõte 

Majanduspõhimõte, mis ütleb, et üksikisiku makstav maksusumma peaks sõltuma koormuse tasemest, 
mille maks tekitab üksikisiku jõukusele. 

Käepikkuse põhimõte 

Rahvusvaheline standard, mis sätestab, et kui seotud ettevõtete vahelised tingimused erinevad 
sõltumatute ettevõtete omadest, võib nende tingimuste tõttu kogunenud kasumi arvata selle ettevõtte 
kasumi hulka ja seda vastavalt maksustada. 

Kasusaaja maksab põhimõte 

See põhimõte maksustamisel sätestab, et valitsuse pakutava kauba või teenuse kasutaja või kasusaaja 
peaks selle kauba või teenuse eest maksma. See põhimõte viitab sellele, et maksukoormus tuleks jaotada 
maksumaksjate vahel vastavalt kasule, mida nad saavad riigiteenustest või sotsiaalkaupadest. See 
tähendab, et iga kodanik peaks maksma makse proportsionaalselt kasulikkusega, mida ta saab avalikest 
hüvedest ja teenustest. Seega peaksid need, kes saavad sotsiaalhüvedest rohkem kasu või kasulikkust, 
maksma rohkem kui teised. 

Pealinna lend 

Nähtus, mida iseloomustab teatud majandussündmuste tõttu suur varade ja/või kapitali väljavool riigist. 

Teenuse maksumuse põhimõte 

See põhimõte viitab sellele, et maksustamise aluseks tuleks võtta kulud, mida valitsus kannab avalike 
hüvede pakkumisel sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks. Seega makstakse makse vastavalt kodanikele 
pakutavate avalike hüvede maksumusele. See tähendab, et riik on nagu sotsiaalkaupade tootja ja maksud 
on samad hinnad. 

Tarbimismaks (nt käibemaks, GST) 

Maks, mis põhineb kaupadele ja teenustele tehtud kulutustel. Tarbimismaksud on kaudsed maksud. 
Tarbimismaksude levinumad näited on käibemaks (KM), kauba- ja teenustemaks (GST), müügimaks ja 

aktsiisimaks. 

Otsene maks 

Maksud, mida maksustatakse otse üksikisiku rikkuselt, kasumilt ja/või sissetulekutelt. Nende hulka 
kuuluvad muu hulgas üksikisiku tulumaks, ettevõtte tulumaks ja kinnisvaramaks. 

Elastsus 

Kui tootja või tarbija on ebaelastne, nõuab ta sama kogust, olenemata hinnast. Nõudlus jääb samaks isegi 
siis, kui hind muutub. Kui tootja või tarbija on elastne, on tootja või tarbija hinna suhtes väga tundlik. 
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Nõudlus võib muutuda, kui hind muutub. Elastsus määrab maksude osakaalu kauba tootjate ja tarbijate 
vahel. Sigarettide puhul on nõudlus ebaelastne, kuna sigaretid tekitavad sõltuvust. Seejärel langeb 
koormus peamiselt tarbijatele, kuna see kujutab endast turu mitteelastset poolt. Kui tarbijad võivad 
muuta oma nõudlust, kuid müüjad ei saa muuta oma pakkumist (näiteks oma hotellide asukohta), on 
maksukoormus müüjal, kuna müüja peab motiveerima ostjat neilt ostma. Ostjad võiksid puhata mujal, 
seega ei ole müüja huvides maksukoormust ostja kanda. Mida elastsem on nõudluskõver, seda lihtsam on 
tarbijatel kõrgemate hindade asemel kogust vähendada. Mida elastsem on pakkumiskõver, seda lihtsam 
on müüjatel müüdavat kogust madalamate hindade võtmise asemel vähendada. 

Efektiivne maksumäär 

Organisatsiooni või isiku makstav keskmine maksumäär. 

Võrdse ohverduse põhimõte 

Märgib, et kõik peaksid tulumaksu makstes loobuma samast kommunaalteenustest. 

Aktsiisimaks 

Aktsiis on seadusega kehtestatud maks konkreetsete kaupade või teenuste ostmisel, nagu kütus, tubakas, 
alkohol ja suhkrurikkad joogid. Need on peamiselt maksud, mida peavad tasuma ettevõtjad, mis tavaliselt 
tõstavad kaudselt hindu tarbijatele. Aktsiisid on peamiselt ettevõtlusmaks, mis on eraldi muudest 
maksudest, mida ettevõte peab tasuma, näiteks tulumaksudest. Aktsiisimakse nimetatakse sageli 
patumaksudeks, kuna need paigutatakse sageli kõrge sotsiaalse kuluga kaupadele. Aktsiisid on tavaliselt 
"peidetud", kuna need lisatakse ilma, et tarbijad neist täielikult teadlikud oleksid. 

Horisontaalne omakapital 

Horisontaalne omakapital vastab kontseptsioonile, et sarnase maksumaksmisvõimega inimesed peaksid 
maksma sama või sarnaseid summasid. 

Soodustus (maksudest) 

Riigi maksuseadustiku aspekt, mille eesmärk on soodustada konkreetset majandustegevust, vähendades 
riigi majandusagendi makse. Maksusoodustusi on mitmel kujul, sealhulgas, kuid mitte ainult, teatud 
maksuliikide määrade vähendamine või maksupuhkus, mille puhul ettevõte saab tegutseda 
kindlaksmääratud aja jooksul ilma määratud maksu maksmata. Maksusoodustustel võib olla majandusele 
nii positiivne kui ka negatiivne mõju 

Esinemissagedus (maksu) 

Mõiste, mida kasutatakse maksukoormuse jaotuse kohta ostjate ja müüjate vahel. Maksukoormus langeb 
enamasti sellele rühmale, kes reageerib hinnale kõige vähem (grupp, millel on kõige ebaelastsem hinna-
koguse kõver). Maksumäär sõltub pakkumise ja nõudluse suhtelisest hinnaelastsusest. Kui pakkumine on 
nõudlusest elastsem, kannavad suurema osa maksukoormusest tarbijad. Kui nõudlus on pakkumisest 
elastsem, kannavad suurema osa maksukoormusest tootjad. Maksukoormus langeb enamasti sellele 
rühmale, kes reageerib hinnale kõige vähem (grupp, millel on kõige ebaelastsem hinna-koguse kõver). 
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Kaudne maks 

Vahendajate kaudu kogutavad ja hiljem maksuhaldurile üle kantud maksud. Kaudsete maksude näide on 
tarbimismaks, kus maks lisatakse toote või teenuse hinnale ja selle kogub müüja/teenuseosutaja. 

Nexus 

See, kas ettevõte võlgneb teatud valitsusele müügimakse, sõltub sellest, kuidas valitsus määratleb seose. 
Seost määratletakse üldiselt kui füüsilist kohalolekut, kuid see "kohalolu" ei piirdu ainult kontori või lao 
olemasoluga. Nexus on ühendus maksuameti ja üksuse vahel, kes peab maksu koguma või tasuma. 

Piirmaksumäär 

Maksuprotsent kõrgeima teenitud [valuutaühiku] pealt. 

Mitmekordne maksustamine 

Olukord, kus isiku või ettevõtte sama tulu maksustatakse mitu korda. See võib juhtuda siis, kui sama tulu 
maksustab nii kohalik kui ka keskvalitsus. 

Piirkasulikkus 

Täiendava kasulikkuse summa, mida pakub majanduskauba või -teenuse lisaühik, näiteks valuutaühik. 

Poliitikaruum 

Riikide poliitikakujundajate võime kasutada poliitikainstrumente oma riiklike eesmärkide saavutamiseks. 

Majandusliku lojaalsuse põhimõte 

Põhimõte, mis nõuab, et üksikisikud ja ettevõtted maksaksid makse seal, kus nad oma majandustegevust 
teostavad. 

Progressiivne maksustamine 

Maks, mille puhul maksumäär tõuseb maksustatava summa kasvades, & põhineb maksevõime 
põhimõttel. Progressiivse maksusüsteemi eesmärk on tõsta maksukoormust neile, kes on kõige 
maksevõimekamad. Hea näide on astmeline tulumaksumäär (PAYE). 

Proportsionaalsuse põhimõte 

Proportsionaalne maks on tulumaksusüsteem, mis maksustab sama protsendiga maksu kõigilt sõltumata 
sissetulekust. Proportsionaalne maks on madala, keskmise ja suure sissetulekuga maksumaksjate jaoks 
sama. Proportsionaalseid makse nimetatakse mõnikord kindla maksuks 

Regressiivne maksustamine 

Maks, mis on kehtestatud nii, et maksumäär langeb maksustatava summa suurenedes, mis on täielik 
vastand progressiivsele maksustamisele. Mõned kindla maksumääraga maksud, nagu käibemaks, võivad 
praktikas olla regressiivsed, kui neid kohaldatakse ühtlaselt ja kui madala sissetulekuga inimestelt 
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võetakse tegelikult suurem protsent sissetulekust kui suure sissetulekuga inimestelt. Regressiivne maks 
on maks, mis kehtestatakse nii, et maksustamisele kuuluva summa suurenedes maksumäär väheneb. 

Elukohariik 

Investori asukohariik. Elukohariiki nimetatakse mõnikord ka kapitali eksportivaks riigiks. 

(valitsuse) tulud 

Valitsuse tulud või riigitulud on raha, mille valitsus saab maksudest ja mittemaksulistest allikatest, et 
võimaldada tal teha valitsuskulusid. 

Müügimaks 

Jaemüügimakse võetakse ainult kauba või teenuse lõppkasutajalt. 

Lähteriik 

Riik, kus tehakse siseinvesteeringuid. Lähteriiki nimetatakse mõnikord ka kapitali importivaks riigiks. 

Erimajandustsoon (SEZ)  

Erimajandustsoon (SEZ) on ala riigis, mis allub erinevatele majandusregulatsioonidele kui teistes sama riigi 
piirkondades. SEZ majanduseeskirjad kalduvad soodustama välismaiste otseinvesteeringute teket ja 
meelitama neid ligi. 

Järskpeatused  

Kapitali järsk vähenemine voolab riigi majandusse. Neid võivad käivitada välisinvestorid või kodumaised 
residendid. 

Maksud 

Kohustuslik sissemakse riigi tuludesse, mille valitsus nõuab erinevatelt majandusagentidelt (nt 
ettevõtetelt ja üksikisikutelt), näiteks nende sissetulekutelt või lisatakse teatud kaupade, teenuste ja 
tehingute kuludele. Kui tasud ja/või lõivud viitavad tavaliselt olukorrale, kus neid makstakse otse teenuse 
eest, siis maksud makstakse tavaliselt riigi- või kohalikku eelarvesse. 

Maksudest kõrvalehoidmine  

Maksudest kõrvalehoidumine on juriidiliste meetodite kasutamine üksikisiku või ettevõtte võlgnetava 
tulumaksu vähendamiseks. 

Maksubaas 

Maksubaas on maksuhalduri poolt maksustatava tulu, vara, vara, tarbimise, tehingute või muu 
majandustegevuse kogusumma. 
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Maksudest kõrvalehoidmine 

Üldine mittejuriidiline termin, mis viitab tegevustele, mis on seotud maksukohustuse seadusliku või 
ebaseadusliku vähendamisega. 

Maksudest kõrvalehoidumise 

Maksudest kõrvalehoidumine on ebaseaduslik tegevus, mille puhul isik või üksus jätab tahtlikult tasumata 
nõuetekohast maksu. 

Maksulõhe 

Vahe selle vahel, mis maksu tuleks maksta ja mida tegelikult makstakse. 

Maksustamisõigused 

Riigi õigused maksustada teatud üksust. 

Maksu- (või fiskaalne) neutraalsus 

Kontseptsioon, mis väidab, et valitsuse fiskaalotsused (maksustamine, kulutamine või laenamine) võivad 
või peaksid vältima ettevõtete, töötajate ja tarbijate majandusotsuste moonutamist. Fiskaalselt 
neutraalse poliitika idee on selline, mille puhul maksustamine (või valitsuse kulutused) ei stimuleeri ega 
vähenda nõudlust. 

Käibemaks (käibemaks) 

Käibemaks on tarbimismaks, mis kantakse tootele igas tarneahela punktis, kus lisandväärtus tekib, alates 
tootmisest kuni müügikohani. Näiteks näitavad kolm etappi väärtuse lisamise punkte. 1) Pagar, kes ostab 
põllumehelt nisu, tasub ostult käibemaksu. 2) Supermarket, küpsetatud pätsi ostmisel tasub käibemaksu. 
3) Supermarketist pätsi ostnud klient tasub ka käibemaksu. Seetõttu kogutakse seda tarneahela igas 
etapis, erinevalt müügimaksust, mille hindab ja maksab tarbija alles tarneahela lõpus. Käibemaksu aluseks 
on maksumaksja tarbimine, mitte tulu. Käibemaks kehtib võrdselt igale ostule. 

Vertikaalne omakapital 

Vertikaalne võrdsus viitab tavaliselt ideele, et suurema maksevõimega inimesed peaksid rohkem maksma. 
Vertikaalne võrdsus tuleneb tulumaksu tõusust järjest kõrgemate määradeni. Tulumaksude redel vastab 
vertikaalse omakapitali aluseks olevale definitsioonile, kuna need, kellel on suurem maksumaksevõime, 
maksavad suurema osa oma sissetulekust.
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Täiendavad ressursid maksuõigluse kohta: 

 

Raamatud ● Nicholas Shaxsoni aarete saared 

● Ebaõigluse võidukäik: kuidas rikkad maksudest kõrvale hiilivad ja kuidas neid 

maksma panna (koos Emmanuel Saeziga), WW Norton, oktoober 2019. [ 

Maksupoliitika simulaator ]. [ Slaidid ]. [ Andmed ja lisa ]. 

● The Hidden Wealth of Nations, University of Chicago Press, 2015. Teine 

väljaanne uuendatud ja pikendatud, 2017, Le Seuil. 

● Maksuparadiis Iirimaa. 

Artiklid https://gabriel-zucman.eu/policy-debates/  

Videod Financial Justice Ireland, "Tax Justice" – otsige YouTube'ist 

Podcastid Maksud 
 
Planet Money – 390. jagu: asutame maksuparadiisis offshore-ettevõtte 

 
https://www.npr.org/sections/money/2016/03/16/470722656/episode-390-we-
set-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven?t=1628768695927 

Veebisaidid lostprofits.org 
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Eurodad 
Afrodad 
Latindad 

Peamised 
mõtlejad (võib-
olla jälgige 
Twitteris) 
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Emmanuael Saez 
James S. Henry 
Ann Pettifor 
Grace Blakely 
Brian O'Boyle 
Kieran Allen 
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Ülevaade 

See dokument on piisav materjal täiskasvanud õppijatele mõeldud maksude tutvustamise lühikeseks 

seminariks. Iga tegevus võib olla ka eraldiseisev, kuid 4. tegevus nõuab osalejatelt rohkem eelteadmisi. 

Kõiki neid saab hõlbustada võrgus või võrguühenduseta. Ideaalis on osalejad enne töötuba läbi lugenud 

lühikese maksuteemalise artikli, kuid see pole oluline. 
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Seansi eesmärk: ammutada välja olemasolevad teadmised ruumis, jõuda ühisele arusaamisele 
maksudest, panna paika kontseptuaalne aluspõhi, mida eelseisvates tegevustes kasutada ja tunda end 
mugavalt rühmana tegutsedes. 
 
Õppeeesmärgid: 

● Maksu määratlus 

 
Vajalik aeg: 30 minutit 
 
Grupi suurus: 24 

 
Vajalikud materjalid:  

● Pabertahvli alus/sein 

● Valmistatud pabertahvel [1], mille peale on kirjutatud "mida me maksudest teame" (et vältida 

vajadust grupile teemast kõrvale kaldudes meelde tuletada) 

● Ettevalmistatud pabertahvel [2], millel on maksumääratlus (hoia peidus kuni tegevuse lõpuni) 

● "Jalgrattahoidja" seinal küsimuste ja kommentaaride jaoks, mida saab hiljem käsitleda (see on 

oluline, et õppijad teaksid, et neid on kuuldud, kuid tegevus püsib õigel teel) 

 
Metoodika: 

1. Selgitage rühmale selle tegevuse õpieesmärke. 

2. Paluge grupil plenaaristungil (ringis) jagada kõike, mida nad maksudest teavad, ja märkige 

märksõnad pabertahvlile [1]. Võtmesõnade ja mõistete tabamise tagamiseks võib juhendajal olla 

vaja osalejaid õhutada, esitades selliseid küsimusi nagu; Miks me makse maksame? Kuidas 

valitsused makse koguvad? Kes maksab makse? 

3. Pärast 10 minuti möödumist jagage kogu grupp väiksemateks 3-liikmelisteks rühmadeks. Kui 

soovite, saate seda teha nummerdades, et sõbrad jaguneksid ja grupp suhtleks. 

4. Andke neile 5 minutit aega, et välja mõelda maksu määratlus, mis põhineb pöördel olevatel 

sõnadel, mõistetel ja ideedel. Andke igale rühmale A4-formaadis paberitükk või kaart ja paluge 

neil sellele kaardile selgelt oma määratlus markerisse kirjutada. See peaks olema lõbus ja nad 

peaksid tundma end ajaliselt surve all. 

5. 5 minuti pärast paluge igal rühmal oma kaart seinale kleepida (iga kaart samale seinale). 

6. Määratluste galerii: andke kogu rühmale paar minutit aega, et lugeda ja mõtiskleda nende 

kaaslaste antud definitsioonide üle. 

7. Kutsuge kokku arutelu 10 minutiks. Küsige rühmalt; mis mustreid sa näed? Mis on kõigi 

definitsioonide jaoks ühine? Kas teistes rühmades on midagi, millega nõustute? Midagi, millega 

sa nõus ei ole? 

 
69Tegevuse kirjutas Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
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8. Avaldage see määratlus: "maksukohustuslik sissemakse, mida maksustatakse füüsilistelt või 

juriidilistelt isikutelt ja mis tehakse riigiasutustele tulu teenimiseks, et aidata valitsusel katta 

osariigi elanikele ühiste hüvede andmisega seotud kulud" 2/. veel üks flip. 

9. Paluge rühmal definitsioonist välja valida võtmeterminid. 

a. Soodustada arusaamist kohustuslikust; füüsilised või juriidilised isikud; tulud; ühised 

hüved; ja osariigi elanikud. 

b. Ütle neile, et vaatad nüüd sügavamalt selle määratluse ühte elementi; tulu. 

 
Täpsem info ja juhendid koolitajatele: 
 
See tegevus peaks aitama suurendada õppijate enesekindlust, sest nad saavad aru, et nad teavad 

maksudest juba palju ning et see pole nii keeruline ja hirmutav, kui nad arvavad. Selle saavutamiseks 
proovige mitte kellelegi öelda, et nad selles tegevuses eksivad, ja laske neil enamus rääkida. Lisaks 
veenduge enesekindluse suurendamiseks, et kõigil oleks võimalus anda oma panus. 4. osas kõndige ringi 
ja tuletage rühmale meelde, et enne definitsiooni koostamist veenduge, et kõigil on võimalus oma panus 
anda. Samuti püüdke julgustada neid, kes 2. sammus sõna ei võtnud, 7. sammus sõna võtma, öeldes 
õrnalt: „Võib-olla kuulame nüüd kedagi, kellest me pole veel midagi kuulnud”. Tehke kindlasti selgeks 
süsteem, mida kasutate suuliste kaastööde haldamiseks, kuna see muudab vaiksete või häbelikute 
inimeste sõnavõtu lihtsamaks. Kas õppijad võivad lihtsalt karjuda või peaksid nad käe tõstma? Olge 
selgesõnaline.
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Seansi eesmärk: õppijad toetuvad eelmise tegevuse viimasele sammule ja saavad isiklikult ühendust 
eesmärkidega, mida maks nende kogukonnas teenib. Samuti saavad nad õppida õues, mis on tõenäoliselt 
väga mõjukas. 
 
Õppeeesmärgid: õppijad - 

● Mõistke põhjalikult üht 4 Rs maksust; tulu. 

● On tuvastanud oma kohalikus kogukonnas vähemalt 3 teenust, mida maksutulu pakub või toetab. 

● on tuvastanud avaliku teenuse, mis pole nende kogukonnas saadaval. 

 
Vajalik aeg: 1,5 tundi 
 
Grupi suurus: 24 inimest on ideaalne, 8 x väikesed 3-liikmelised rühmad 
 
Vajalikud materjalid: 

● Kaamera-telefon, üks rühma kohta 

● Projektor ja ekraan, kui teete sammu 9 [valikuline] 

 
Metoodika: 
 

1. Palub rühmal mõelda avalikule teenusele, mille eest nad oma kogukonnas isiklikult tänulikud on. 

Mida isiklikum see on, seda parem on näiteks: „Aeg, mil mu elukaaslane sai abi, et ohutult 
sünnitada“ või „Mulle on hea tee oma kaubad turule viia“ või „kool, kus sain hariduse“. 

2. Jagage laiali paberilehti ja paluge osalejatel kirjutada sõnad „maks maksab”, millele järgneb vaid 
üks avalik teenus, mida nad on enda jaoks kõige olulisemaks nimetanud, näiteks „Maksu maksab 
tervishoiu eest, et minu lähedased saaksid turvaliselt sünnitada. ” 

3. Andke kõigile blu-tak ja paluge neil kleepida oma leht ruumi seinale. 

4. Paluge kõigil ruumis ringi käia ja kõigi teiste kaastöid lugeda. 

5. Andke igale inimesele 3 kleepuvat täppi ja paluge neil asetada oma 3 täppi teenustele, mis on 

nende jaoks kõige olulisemad, asetades üks nende enda täppi. 

6. Paluge neil naasta oma 3-liikmelisse rühma varasemast ajast. 

7. Andke järgmisteks sammudeks väga selged juhised, sealhulgas see, millal need peaksid tagasi 

jõudma. Veenduge, et vähemalt ühel inimesel rühmas oleks piisavalt akuga kaameratelefon. Kui 

ei, siis korraldage rühmad ümber. 

8. Andke rühmadele 5 minutit aega, et koostada plaan, millistele tänavatele nad minna tahavad ja 

milliseid avalikke teenuseid nad soovivad leida. Julgustage neid laiemalt mõtlema ja püüdma oma 

jalutuskäigul märgata asju, mida nad võivad tavaliselt pidada iseenesestmõistetavaks. 

 
70See tegevus on kohandatud Action Aidi Tax Justice Reflection Toolkitist: 24 osalusvahendit maksuebaõigluse 

õppimiseks ja tegutsemiseks (2021) 

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf  

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf
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9. [Valikuline] Öelge rühmadele, et nad peavad saatma kõik pildid juhendajale – kõige lihtsam on 

WhatsAppi kaudu ja seejärel WhatsApp Webi kaudu alla laadida. Teise võimalusena kasutage e-

posti. Kui rühm on väljas, loob juhendaja piltidest Powerpoint esitluse. Selle sammu tegemiseks 

vajate projektorit, sülearvutit ja pistikut. 

10. Grupid lahkuvad väljaspool toimumispaika, et pildistada avalikke teenuseid, mida rahastatakse 

vähemalt osaliselt valitsuse tuludest. 

11. Pärast nende naasmist tehke lühike paus. 

12. Tegevuselt naastes korraldab juhendaja osalejatega jagamise seansi, milles küsib neilt: 

● Mida sa leidsid? 

● Kas olete rahul teenuse pakkumise tasemega selles piirkonnas ja/või oma kodupiirkonnas? 

Miks/miks mitte? 

● Millised teenused teie piirkonnas puuduvad? 

● Millised teenused on teie piirkonnas avalikud ja millised erateenused? 

● Mida teeksite puuduvate avalike teenustega? 

 
Täpsem info ja juhendid koolitajatele: 
 
Koolitaja peaks olema väga tundlik osalejate juurdepääsetavuse vajaduste ja liikumispiirangute suhtes. 
Ärge pange kedagi kohapeale, küsides kogu rühmalt "kas siin on kedagi, kellel on liikumisprobleeme?" või 
sarnane. Mõned puuded on nähtamatud. Veenduge, et nad on teadlikud, et see tegevus on valikuline, ja 
kõigile, kes ei soovi või ei saa osaleda, aidake neil tagasi jääda ja teha selle asemel kauguuringuid. 
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Seansi eesmärk: hõlbustada ülevaadet maksustamise globaalsest olemusest ja sellest, kuidas ettevõtted 
saavad ära kasutada nende reeglite ebakõlasid ja lünki, et suunata kasum madala maksumääraga 
jurisdiktsioonidesse ja teenida seeläbi rohkem kasumit. 
 
Õppeeesmärgid: Seansi lõpuks saavad õppijad - 

● Omama elementaarseid arusaamu maksuparadiisidest 

● Omama põhiteadmisi siirde(vale)hinna määramisest 

  
Vajalik aeg: 45 minutit 

 
Grupi suurus: 24 
 
Vajalikud materjalid: 

● Projektor (kui on isiklikult) 

● Ekraan/sein (kui olete isiklikult) 

 
Metoodika: 

1. Selgitage seansi õpieesmärke. 

2. Mõelge, siduge, jagage: paluge rühmal individuaalselt mõtiskleda selle üle, mida nad mõistavad 

mõiste "maksuparadiis" all. Seejärel paluge neil paarikaupa oma arusaamist arutada. 

3. Hõlbustada arutelu, saades rühmalt mõned kaastööd, et saada sellest terminist ühine arusaam. 

Vajadusel täiendada. 

4. Jagage Nicholas Shaxsoni tsitaati grupiga eelnevalt ettevalmistatud klapis: " Et pääseda reeglitest, 

mis teile ei meeldi, viite oma raha mujale , avamerele, üle piiride." 

5. Vaadake koos grupiga videot „Transfer Pricing ja Tax Havens” 
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-topic/corporate-

taxation/v/transfer-pricing-and-tax - varjupaigad  

 
Ettevalmistus treeneri poolt: 
 
Koolitaja peaks suutma selgelt selgitada, mis on maksuparadiis, ja suutma lihtsalt selgitada, kuidas 
ettevõtted kasutavad ülemaailmseid maksureegleid kasumi ümberpaigutamiseks. 

 
 
 

 
71Tegevuse kirjutas Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-topic/corporate-taxation/v/transfer-pricing-and-tax-havens
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72Siirdehinnad võimaldavad ettevõtetel suunata kasumit kõrge maksumääraga jurisdiktsioonidest 
madala maksumääraga jurisdiktsioonidesse. Seega kaupleb ettevõte pigem erinevate tütarettevõtetega 
kui väliste ettevõtetega. See kunstlik nihe, mida viivad läbi rahvusvahelised korporatsioonid, mis 
toodavad kuni 80% maailma kaubandusest, toob kaasa madalamad maksud. 

Selle siirdehindade poliitika tulemuseks oli USA senati uurimine Apple Inc.-i kohta. Senat leidis, et 
Apple'i üksus Iirimaal sai aastatel 2009–2012 ülemaailmseid tulusid 74 miljardi dollari ulatuses, mille 
pealt Apple tasus Iirimaale vähem kui 2% maksu. Teine üksus sai 30 miljardit dollarit ega maksnud 
midagi. Euroopa Komisjon on öelnud, et Iirimaa andis Apple'ile põhjendamatuid maksusoodustusi ja 
peab tagasi nõudma 13 miljardit eurot tasumata makse. 678 

Pärast seda on Iirimaa selle edasi kaevanud ja Iirimaa võitis kohtuasja. 
 
Rahvusvahelised ettevõtted saavad manipuleerida nende sidus-/tütarettevõtete vaheliste tehingute 
ülekandehindadega, et suunata kasumit kõrge maksumääraga jurisdiktsioonidest madala 
maksumääraga jurisdiktsioonidesse. Näiteks võib ettevõtte sidusettevõte omada patenti madala 
maksuparadiisis ja nõuda kõrge maksumääraga riikides asuvatelt sidusettevõtetelt üüratuid 
kaubamärgitasusid, maksimeerides nii madala maksumääraga jurisdiktsioonis kasumit. Teoreetiliselt on 
siirdehinnad mõeldud kajastama turuhindu, mis valitseksid kahe sõltumatu osapoole vahelistes 
turutingimustes tehingutes. Kuid selliseid hindu ei saa sageli lihtsalt kindlaks määrata: proovige hinnata 
ainulaadset vidinat reaktiivmootori jaoks, mida avatud turul ei müüda, või ravimi patenti. Praktikas on 
väärtus sageli see, mida ettevõtte raamatupidajad ütlevad.73 

 

 
72https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp  
73 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm  

https://www.investopedia.com/terms/t/transfer-pricing.asp
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
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Seansi eesmärk: kasutades paare „Lugege ja selgitage”, saavad õpilased maksuparadiiside eksperdiks, 
edastavad väärhinnanguid ning selgitavad oma partnerile õpitut. 
 
Õppeeesmärgid: 

● Maksuparadiisid 

● Ülekande vale hind 

 
Vajalik aeg : 45 minutit 

 

Grupi suurus: 24 

  

Materjalid: 

● Maksuparadiisi leht x paaride arv pooles grupis 

● Ülekande valehinnaleht x paaride arv pooles rühmas 

 
Metoodika: 

1. Selgitage tegevuse õpieesmärke. 

2. Alustuseks selgitage, et ettevõtetel on mitmeid viise, kuidas maksude maksmisest kõrvale hiilida. 

Tegelikult on võimalikult väikese maksu maksmine, hoolimata sotsiaalsetest tagajärgedest, 

muutunud paljude jaoks vastuvõetavaks ettevõtlusviisiks. Selle tegevuse käigus uurivad osalejad 

mõningaid tavasid ja süsteeme, mis võimaldavad maksudest kõrvale hiilida, näiteks 

väärhinnanguid ja maksuparadiise. Mõned neist on ebaseaduslikud, mõned on tehniliselt 

seaduslikud, kuid sisaldavad "lünki". 

3. Jagage kogu rühm kaheks ja nimetage üks pool A ja üks B. 

4. Öelge igale rühmale, et nad läheksid paaridesse. Märkige iga paar allpool jaotises A 

„Maksuparadiisi“ ja B „Väärhinnangute ülekandmine“. 
5. Alustuseks loeb iga isik igas paaris vaikides läbi kogu teksti, et sellest aru saada. Andke selleks 

piisavalt aega. 

6. Seejärel loevad nad kordamööda ja teevad suuliselt kokkuvõtteid iga lõik. Mõlemad lugesid 

esimest lõiku. Seejärel teeb üks inimene selle kokkuvõtte (teksti vaatamata), teine aga kontrollib 

lõigu täpsust ja pakub abi, kui midagi vahele jääb. Kontrolliv isik peaks lehte käes hoidma. 

7. Seejärel loevad nad järgmise lõigu ja vahetavad rolle, kuni nad on kogu teksti lõpetanud. 

8. Tehke lühike paus ja seejärel korrake protsessi teise töölehe jaoks, vahetades rühma A ja rühma 

B töölehti.

 
74Tegevus on kohandatud Financial Justice Irelandi ressursist „Rohujuuretasandilt valitsusele”. 



 

 

 

43 

 

Maksuparadiisid – milles siis probleem? 
Maksud on hea valitsemise alus ja võti rahvaste rikkusele või vaesusele. Ometi võimaldavad paljud 
kohad suurtel ettevõtetel ja jõukatel isikutel põgeneda oma kohustustest õiglaste maksude maksmisel. 
 
Maksuparadiisid ei paku mitte ainult madalaid või nullmaksu, vaid midagi laiemat. Nad pakuvad 
inimestele või üksustele võimalusi teiste jurisdiktsioonide reeglitest, seadustest ja määrustest mööda 
hiilimiseks, kasutades salajastust peamise vahendina. 
 
Offshore-süsteem on rahvusvahelises majanduses pimeala – see aitab selgitada, miks nii vähesed 
inimesed on ärganud maksuparadiiside skandaali peale. Ometi on maksuparadiisid üks struktuure, mis 
võimaldavad vaesematest riikidest miljardeid dollareid röövida. 
 

Kui suur on probleem ja milline on selle olemus? 
Offshore'is hoitavad varad, mis on väljaspool tõhusa maksustamise ulatust, moodustavad ligikaudu 
kolmandiku kogu maailma varadest. Üle poole maailma kaubandusest toimub maksuparadiiside kaudu. 
Arengumaade poolt maksuparadiiside tõttu kaotatud rahasumma on palju suurem kui iga-aastased 
abivood. 
 
Saladuse ja maksulünkade kasutamine maksude vältimiseks ei toimu ainult saartel ja väikeriikides. 
Suurimad finantskeskused nagu London ja New York ning sellised riigid nagu Šveits ja Singapur pakuvad 
väliskapitali voogude ligimeelitamiseks salastatust ja muid erilisi eeliseid. Kuna korrumpeerunud 
diktaatorid ja teised eliidid võtavad ära oma riikide finantsvarad ja paigutavad need ümber nendesse 
finantskeskustesse, jäävad arengumaade majandused ilma kohalikust investeerimiskapitalist ja nende 
valitsustelt hädasti vajalikku maksutulu. Maksutulusid kaotavad riigid sõltuvad rohkem välisabist. 
 
Mis on maksuparadiisidel ühist? 

● Salastatus 

● Lubage mitteresidentidel pangakontosid avada 

● Madal ettevõtte tulumaksu määr või üldse mitte 

● Teavet teistele riikidele ei avaldata 

 
Kus nad on? 
Paljusid kohti üle maailma peetakse maksuparadiisiks, kuigi pole ühtegi nimekirja, millega kõik 
nõustuksid. Järgmised on maksuparadiisid vastavalt Tax Justice Networkile, selle järgi, kui palju need 
hõlbustavad maksudest kõrvalehoidmist (2021):75 

● Briti Neitsisaared (Briti ülemereterritoorium) 

● Kaimanisaared (Briti ülemereterritoorium) 

● Bermuda (Briti ülemereterritoorium) 

● Holland 

● Šveits 

● Luksemburg 

● Hongkong 

 
75 https://cthi.taxjustice.net/en/  

https://cthi.taxjustice.net/en/
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● Jersey (Briti kroonisõltuvus) 

● Singapur 

● Araabia Ühendemiraadid 

● Iirimaa 

● Bahama 
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Ülekanne vale hinnakujundus  
Ülekande väärhindade määramine, mida nimetatakse ka "raamatute küpsetamiseks", võib esmapilgul 
tunduda teemana, mis huvitab ainult raamatupidajaid või juriste. Siiski on see oluline kõigile, kes 
hoolivad ülemaailmse vaesuse ja ebavõrdsusega võitlemisest. See puudutab viisi, kuidas ettevõtted, 
eriti rahvusvahelised korporatsioonid, kannavad miljardeid naela kasumit riikide vahel ümber, et oma 
maksuarvet vähendada või isegi sellest täielikult kõrvale hiilida. 
 
Rahvusvaheliste ettevõtete puhul toimib siirdehindade süsteem, kui emaettevõtte tütarettevõte müüb 
midagi teisele teises riigis asuvale tütarettevõttele – see võib olla ükskõik milline tuumareaktoritest 
maisihelvesteni. See võib kehtida ka selliste asjade müügi kohta nagu haldusteenused ja kindlustus. Kuni 
sama rahvusvahelise ettevõtte tütarettevõtted küsivad üksteiselt õiglast turuhinda, mida 
regulatiivsetes ringkondades tuntakse nn “käeulatusliku hinna” all, on sellised tehingud täiesti 
seaduslikud. 
 
Milles siis probleem? 
Praktikas tähendab siirdehind, et ettevõtte tütarettevõte võib oma maksukohustuse minimeerimiseks 
võtta kaupade ja teenuste eest oluliselt alandatud või kõrgendatud määra. Seega eksporditakse kaupu 
ja müüakse sõsarettevõttele allahindlusega riigist, kus need toodeti, ning see hoiab kasumi madalana – 
mis tähendab, et ka selles riigis makstav maks on madal. 
 
Neid ostnud ettevõte müüb need seejärel nende tegeliku turuväärtusega edasi riigist, kus maksumäär 
on palju madalam. Tavaliselt ei ole see tava võimalik, kui hinnavõrdluseks on konkureeriv toode – nt 
teise tootja valmistatud maisihelbed –, kuid see toimib sageli siis, kui ettevõttel on ainulaadne toode, 
nt oma kaubamärk, mida maksuametitel on raskem võrrelda. anda sõltumatule väärtusele või mõnel 
juhul, kui väidetakse, et originaaltootele on teises, madalama maksumääraga riigis olnud mingil viisil 
lisandväärtus. 
 
Muudes olukordades müüakse jõukatest riikidest pärit kaupu arengumaadesse tohutult kõrgendatud 
hindadega, et ostjaks olev ettevõte saaks suuri rahasummasid välismaale nihutada, vähendades samal 
ajal kodumaist maksuarvet. 
 
OECD võttis kasutusele ülemaailmsed maksureformid, et käsitleda siirdehindade kuritarvitamist, mida 
nimetatakse BEPS-protsessiks. Paljud aktivistid on aga mures, et sellega ei jõuta piisavalt kaugele ja 
arengumaad ei olnud reeglite kirjutamisse kaasatud. 
 
Kuna 60 protsenti maailmakaubandusest toimub praegu pigem rahvusvaheliste ettevõtete sees, mitte 
nende vahel, on ärimees ja autor Raymond Baker seda praktikat nimetanud "maailma majandusajaloo 

kõige inetumaks peatükiks pärast orjapidamist". 
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1. Milline järgmistest EI OLE üks neljast maksustamise R-st : 
a. Tulu 
b. Ümberjagamine 
c. Autoritasud 

 
2. Keda mõjutab kindlate maksude tõstmine tõenäoliselt rohkem ? 

a. Need, kes on niigi vaesed ja haavatavad 

b. Rikkad ühiskonnas 
c. Riigiteenistujad 

 
3. Mida me mõtleme valitsustevahelise võidujooksu all ? 

a. Kui valitsused vähendavad makse ja regulatsioone, et muuta end välismaiste ettevõtete jaoks 
teistest riikidest atraktiivsemaks. 

b. Kui ettevõte liigutab oma kasumit ühest riigist teise, et maksta vähem makse. 
c. Kui inflatsiooni vastu võitlemiseks tõstetakse intressimäärasid 

  
4. Õige või vale? Suurettevõtete maksudest kõrvalehoidmine maksab arengumaadele rohkem, kui 
nad abi saavad . 

a. Tõsi 
b. Vale 
 

5. Täitke puuduv sõna. Maksustamine ilma _______ta on türannia. 
a. Ümberjagamine 
b. Tulu 
c. Esindus 

 
6. Milliste maksude kasv toob kaasa maksuneutraalsuse ? 

a. Ettevõtte autoritasud 
b. Kaubanduse maks 
c. Tarbimismaks 

 
7. Milline Aafrika riik on kaotanud hinnanguliselt 27 miljonit USA dollarit suhkruettevõtte maksudest 

kõrvalehoidmise skeemide ja talle antud erimaksusoodustuste tõttu? 
a. Alžeeria 

b. Sambia 
c. Keenia 

 
8. Mitmed riikidevahelised maksusoodustusi käsitlevad uuringud on jõudnud järeldusele, et: 

a. Maksusoodustuste kulud saamata jäänud tuluna kaaluvad sageli üles tootlike investeeringute 
kasvust saadava kasu. 

b. Maksukonkurentsi võitjad on rahvusvahelised korporatsioonid, kes suudavad valitsused 
üksteisest välja mängida, kui nad võistlevad investeeringute pärast, alandades pidevalt oma 
maksumäärasid. 

c. Nii a kui ka b 
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9. Millised järgmistest on maksudest kõrvalehoidumise mõjud ? 
a. Regressiivse maksustamise kasv globaalses lõunas 
b. Tulude prognoositavuse vähenemine 
c. Riigisisese maksukuulekuse vähendamine 
d. Kõik kolm 

 
10. Milliseid järgmistest lahendustest pakutakse maksusüsteemi reformimiseks globaalse õigluse 
seisukohast? Märkige kõik sobivad. 

a. Maksuametid kogu maailmas peaksid automaatselt jagama teavet selle kohta, mis on nende 
riigi pangakontodel teiste asjakohaste riikidega. 

b. Suurtel ettevõtetel tuleks lubada erinevate riikide vahel vabalt ja anonüümselt liigutada nii 
palju raha, kui neile meeldib. 

c. Paljude kombitsatega ettevõtteid (tütarettevõtteid) tuleks maksustada nii, nagu oleks 
tegemist ühe ettevõttega, mitte paljudega. 

d. Ülemaailmse maksuregulatsiooni eest peaks vastutama ÜRO, mitte OECD 
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Mis on kriis? Kriis on mõiste, mis üldiselt viitab tõsisele häirele ja majanduses pole see teisiti. 

Majanduskriisid on need hetked, kus mitmesugustel põhjustel muutuvad majanduslikud muutujad 

ebastabiilseks. 

Kuidas kriisi tuvastada? Kõige tavalisemad kriisi näitajad on majanduslik tasakaalustamatus, mis 

avaldub kasvava tööpuuduse, inflatsiooni, ettevõtluse passiivsuse, vaesuse jne tasemena. Selles 

mõttes võivad kriisid ilmneda majandustsükli loomuliku hetkena; või võivad need olla spetsiifiliste 

šokkide tagajärjed, kõige sagedamini viimastel aastakümnetel globaliseerunud majandusdünaamika 

tulemusena. 

Kuidas majanduskriisi juhtida?  
 
Nendes olukordades, kui tasakaalustamatus toob kaasa majanduskriisi, on riiklik poliitika vastutav 
riikide majanduskasvu stabiliseerimise eest. Kuidas seda kõige paremini teha, on küsimus, mille 
majandusteadlased ja poliitikakujundajad endalt küsivad, ja nagu on lihtne ette kujutada, ei ole 
tegevusvalemid alati üksteisega kooskõlas. Iga majandusteooria koolkond sõnastab erinevad 
hüpoteesid ning seetõttu erinevad järeldused ja praktilised soovitused. 
 
Majanduse üldise võrdlusmudeli kaks mudelit on ühelt poolt uusklassitsistlik kool ja teiselt poolt 
Keynesian. Majandusliku tasakaalustamatuse vastu võitlemiseks oleksid kahe mudeli soovitused ja 
soovitatud majanduspoliitika erinevad, kuna need erinevad majanduse toimimise erinevatest 
eeldustest1.  
 
Neoklassitsistliku kooli majanduspoliitika tõrjub stiimulite kasutamist riiklike kulutuste 
suurendamiseks - või majanduslikus mõttes - "ergutus kogunõudlusele, mida haldab peamiselt 
eelarvepoliitika". Seda seetõttu, et see kool usub, et riiklikud kulutused tooksid hinnatõusu, kuna 
eeldatakse, et majandus on alati täieliku tööhõive tasemel - ja seetõttu ei saa pakkumine suureneda. 
Neoklassikalise teooria kohaselt parandab tasakaalustamatuse olukorrad hindade paindlikkus ja turu 
automaatsed mehhanismid. 
 
Vastupidi, keyneslaste jaoks on peamine vahend majandusse sekkumiseks tõepoolest eelarvepoliitika. 

Seda seetõttu, et see on antitsükliliste meetmete kõige tõhusam vahend, mis mõjutab otseselt 

kogunõudlust. Riiklike kulutuste kõikumine (toetuste andmine, maksude alandamine jne) toob kaasa 

inimeste sissetulekute kasvu, mis arvatavasti toob kaasa tarbimise kasvu. Suurenenud ootused toovad 

investeeringute kasvu veelgi. Need ahelreaktsioonide jadad toimuvad viisil, mis lõpuks on 

sissetulekute ja SKP suurenemine suurem kui esialgu avaliku sektori kulutused, tänu sellele, mida 

keyneslased nimetavad "multiplikaatori efektiks". Seetõttu soovitab see mudel eelarvepoliitika ja koos 

sellega ka kogunõudluse juhtimisega luua vajalikke muudatusi, mida tasakaalustamata 

majandusolukord võib vajada. 

Kas need on ainsad koolid / tegevussuunad?  

Majandusteadus ei moodusta homogeenset ja üldtunnustatud teadmiste kogumit. Mured ja vastused 

majandusprobleemidele erinevad vastavalt mõttekoolidele ja loomulikult vastavalt seisukohale või 

huvile, mida teadlased otseselt või kaudselt eeldavad. Kaks ülaltoodud rida (uusklassikaline ja 

 
1 For more details on the different economic schools, check the chapter “Economic schools of thought: Labour 
perspective”. 
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keinslane), mille all me selle toimiku püstitame, moodustavad vastassuunalised punktid laias spektris, 

mis hõlmab ka teisi majanduskoole, mis on levinud ühele või teisele lähemale.  

Näiteks on monetaristlik kool (tuntud ka kui Chicago kool) oluline vool, mis kritiseeris teravalt riigi 

kaalu majanduses, samuti eelarvemehhanismide kasutamist peamise vahendina majanduse 

tasakaalustamatuse vastu võitlemisel. Milton Friedmani eestvedamisel toetas see anti-

interventsioonivool turu autonoomset loogikat ja majanduspoliitikat, mille keskmes olid rahapoliitika 

instrumendid. Seetõttu asub see selgelt neoklassikalise voolu kõrval spektril.  

Spektri teises otsas on Keynesi-järgne majandus andnud Keynesi esialgses analüüsis rohkem jõudu 

neljale elemendile: tulujaotus, finantsasutused ning ametiühingud ja rahvusvahelised ettevõtted. 

Selle Keynesi teooriatele loogiliselt lähemal asuva kooli sõnul tuleks kriisi ajal eelarvepoliitikat 

kasutada selleks, et kogu nõudluse tase tagaks täieliku tööhõive. Siiani on see kooskõlas Keynesi 

esialgse seisukohaga, kuid erineb selle poolest, et propageerib sellise majanduspoliitilise segu 

väljatöötamist, mis ühendaks palgapoliitika tugeva ümberjagamismehhanismiga, ning lisab vajadust 

tunnistada finantssüsteemi vähendamise ja ümberkorraldamise vajadust.  

Peale nende kahe kooli ja unustamata klassikalisi ja marksistlikke juuri, ei ole alternatiivsed voolud 

lakanud levimast, mis nõuab majanduslike probleemide erinevat lugemist. Nende hulgast võime leida 

strukturalistliku kooli, institutsionalistliku kooli, ökoloogilise majanduse ja feministliku perspektiivi. 

Kõik need teed asuvad lähemal või kaugemal neoklassikalistest või keyneslikest kriisireguleerimise 

valikutest, sõltuvalt nende sarnasusest eelmainitutega, ning need on meie majandusteooriate peatüki 

teemad. 

Miks on oluline mõista, kuidas kriise hallatakse? 

1) Erinevate huvide mõistmiseks. Oluline on meeles pidada, et need kaks vastandlikku mudelit 

(neoklassikaline ja keyneslane koos teiste paljude keskel olevate mudelitega) vastavad arutelule, 

mis ei puuduta ainult erinevaid majandusteooriaid, vaid ka ideoloogiaid ja poliitilisi võimalusi. Ei 

ideoloogiad ega poliitilised võimalused pole seotud konkreetsete majanduslike huvidega. Pigem 

raamistavad ideoloogiad ja poliitilised võimalused otseselt erinevate rühmade huvid ja nende 

võimekus. See tähendab, et tegelik lahing käib ümberjagamise üle: kes kannab kriisi korral kaotuse 

koormat?  

Mõju erinevatele sotsiaalsektoritele võib olla üsna erinev, kui näiteks riiklik poliitika otsustab 

riikide majanduskasvu stabiliseerida antitsükliliste meetmete abil, kasutades samal ajal vahendeid 

kõige haavatavamate sektorite kaitsmiseks; või kui valitsused otsustavad selle asemel lasta turul 

tasakaalustamatuse ise korraldada, päästes pankrotistunud pankade ja finantsvõlausaldajate 

eest. Selle mõistmine on kasulik kõigile, kes tunnevad muret selle pärast, keda kahjustatakse ja 

kellele on võimalikest erinevatest strateegiatest kasu saada. Lõppkokkuvõttes sõltuvad kõik 

majanduspoliitilised meetmed väärtushinnangutest ja ideoloogilistest eeldustest ning ennekõike 

ühe või teise huvi domineerimisest sotsiaalsüsteemis. 
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2) Kokkuvõte sellest, mida me pole siiani õppinud. Üldiselt põhineb ametliku hariduse üldine 

lähenemisviis (peamiselt õpikute kaudu) vastus kriisi majanduskontseptsioonile neoliberaalsele 

majandusparadigmale. Turgu peetakse põhiliseks enesetasakaalustamise vahendiks, mis sisaldab 

ratsionaalseid esindajaid, kes püüavad maksimeerida kasumit ja sissetulekut, julgustades 

individualistlikku ja utilitaristlikku käitumist.  

 

Selles kontekstis kiputakse kriise alati seletama mehaaniliselt, raamistatud erinevate temaatiliste 

kontseptsioonide kaudu, mis on seotud kasvu ja majandustsüklitega, makromajanduse ja avaliku 

sektori sekkumisega, selgitamata kriiside põhjuseid ega tegelikkusega kokkupuutepunkti. See 

tähendab, et uurimata otseseid mõjusid, mis ühel või teisel kriisireguleerimisstrateegial võivad 

olla meie igapäevaelule, ega küsimata, kes igas olukorras kasu saavad ja kes kannatavad. Seetõttu 

on selle toimiku eesmärk vaidlustada seda õppemustrit, lootes äratada õpilase kriitiline vaade 

tänapäeva maailmas eksisteerivate majandusprobleemide lahendamise erinevatele viisidele. 

 

3) Mineviku mõistmiseks. Kogu 20. sajandi vältel kujutavad empiirilised tõendid kapitalistlike 

majanduste aja jooksul väga ebastabiilset arengut, kus majanduskriisid on toimunud pidevalt ja 

üha sagedamini. Suur depressioon pärast 1929. aasta krahhi, 1970. aastate alguse naftakriis ja 

2008. aasta finantskriis on mõned näited ülemaailmsetest majanduskriisidest, ehkki erinevate 

käivitajatega (intressimäärade muutused, tootmiskulude muutused, spekulatiivsed rahamullid). 

Veelgi enam, kumbki kestis erineva aja. 

Konservatiivne poliitiline vastus oli see, mis domineeris majanduskriiside poliitilises majandamises 

alates 1970. aastatest. Poliitika, mis keskendub riigieelarve puudujäägi vähendamisele, riiklike 

kulutuste vähendamisele, palkade kontrollimisele ja omavääringu devalveerimisele, on olnud 

paljudes Euroopa riikides pärast 2008. aasta kriisi rakendatud kokkuhoiuplaanide alus.  

Tagasihoidlikkus tähendab riiklike kulutuste lõpetamist või vähendamist. Lõppkokkuvõttes 

tähendab see riigi taandumist sotsiaalse heategijana, mis süstib majandusse ressursse. Probleem 

on selles, et need kokkuhoiupoliitikad ei ole suutnud tagada püsivat stabiilsust ja heaolu ega ole 
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vältinud suuri majanduslikke probleeme, nagu massiline töötus, ressursside raiskamine, vaesus ja 

ebavõrdsus. Seetõttu tasub küsida, kuivõrd on kokkuhoid kriisi korral õige strateegia. 

4) Tuleviku mõistmiseks. Praegu, kui seda toimikut koostatakse, toimub COVID-19 viiruse 

põhjustatud erakordse kriisi tagajärjel riigi rolli ootamatu ja järsk muutus. Peaaegu kõigi maailma 

riikide valitsused on pandeemia tagajärjel tekkinud tervise-, majandus- ja sotsiaalprobleemide 

vahel olnud ja seisavad silmitsi raskete kompromissidega. Paljud riiklikud ja piirkondlikud 

valitsused on kriisi majandus- ja fiskaaltagajärgedega tegelemiseks kiiresti reageerinud ning riigid 

kulutavad oluliselt rohkem kui aastatel 2008–2009. Kaks kolmandikku OECD riikidest on näiteks 

võtnud meetmeid riikliku valitsuse rahastamise toetamiseks (OECD, 2020).  

Riiklike investeeringute kasutamine kõigil valitsustasanditel COVID-19 taastumise toetamiseks aja 

jooksul kujutab endast täiesti erinevat stsenaariumi kui see, mille kuulutasid välja kokkuhoiu 

pooldajad, kes toetas riiklike kulutuste vähendamist ja inflatsiooni suunamist üle kõige. Kuigi on 

veel liiga vara sügavalt aru saada, kuidas seda kriisi juhiti ja kas riigi kui majanduse investori 

suurenenud kohalolek on siin püsimiseks, on julgustav tunnistada, kuidas mõnes riigis 

saavutatakse majanduse elavdamise eesmärgid seotud sotsiaalsete ja kliimaeesmärkidega. 

 

VÕTMESÕNAD 

● Kriis  

● Majanduspoliitika  

● Määrus  

● Üldine nõudlus  

● Heaoluriik  

● Riiklikud investeeringud 

● Neoliberalism  

● Tagasihoidlikkus 
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Mis on kriis? Kriis on mõiste, mis üldiselt viitab häirivale olukorrale ja majanduses pole see erinev. 

Majanduskriisid on need hetked, kus mitmesugustel põhjustel majanduslikud muutujad 

destabiliseeruvad.  

Kõige tavalisemad kriisi näitajad on tasakaalustamatus, mis avaldub tööpuuduse, inflatsiooni, 

ettevõtete passiivsuse, vaesuse jne suurenevas tasemes. Selles mõttes võivad kriisid ilmneda 

majandustsükli loomuliku hetkena või need võivad olla konkreetsete šokkide tagajärg, mis on viimastel 
aastakümnetel olnud kõige sagedamini globaliseerunud majandusdünaamika tulemus. 

 

Mis vahe on kriisil ja majanduslangusel?  

Kapitalistlikku dünaamikat on kvalifitseeritud kui erineva suurusega erinevate signaalide kõikumiste 

tsüklilist protsessi. Normaalne on leida laienemise ja kiirendatud kasvu faasid pärast depressiooni ja 

stagnatsiooni faase, nagu on näidatud joonisel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majandustsükkel on ajavahemik, mille jooksul majanduse laienemisele (SKP kasvule) järgneb 

kogunemiskiiruse kriis, millest saab seejärel majanduslangus, mis põhineb teatud ajahetkel jõudes 

madalseisu või madalseisu, millest alates laienemine algab uuesti.2 

Majanduslangus on majandustegevuse aeglustumise faas, mille käigus tarbimine väheneb, mis toob 

kaasa tootmise, reaalsissetuleku ja tööhõive languse. See majanduslanguse faas võib olla ajas enam-

vähem pikenenud, kuid seda peetakse tavaliselt depressioonist lühema kestusega.  

Kui graafik näitab, et kriis on katkestus, mis muudab ekspansioonifaasi suundumust, nagu õpikutes 

tavaliselt selgitatakse, on meie igapäevases arusaamises kriis sageli seotud depressiooni faasiga. 

 
2 Oluline on rõhutada, et majanduskriisi kui tsükli faasi idee on üks selle kontseptsioonile lähenemise viise, kuid 

mitte ainus. Üldiselt on kriisi mõiste raamitud erinevates temaatilistes valdkondades kasvu ja 
majandustsüklite, makromajanduse, praeguste kriiside ja / või avaliku sektori sekkumisega seotud plokid. 
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Depressioon on hetk, mil majanduslangus lõpeb või teisisõnu, kui majanduslangus on aja jooksul püsiv 

ja muutub raskemaks. Küna järgne on tingimata tõusuperiood, kus majanduslikud muutujad hakkavad 

taastuma. Nendes olukordades, kui tasakaalustamatus toob kaasa majanduskriisi, on tasakaalu 

taastamiseks vaja proovida olukorda ümber pöörata. Täpselt sõltuvad valitud strateegia ja selle 

taastumise kasusaajad poliitilistest majanduslikest otsustest ning neid aspekte proovime selles 

toimikus illustreerida.  

Kuidas seda kõige paremini teha, on küsimus, mille majandusteadlased ja poliitikakujundajad endalt 

küsivad, ja nagu seda on lihtne ette kujutada, ei ole tegevusvalemid alati ühel meelel. Iga 

majandusteooria koolkond sõnastab erinevad käitumuslikud hüpoteesid, erinevad järeldused ja 

praktilised soovitused. Erinevate seisukohtade mõistmiseks esitatakse majanduse üldise 

võrdlusmudeli kaks mudelit, peamiselt ühelt poolt neoklassikaline koolkond ja teiselt poolt Keynesi 

analüüs ning erinevad ettepanekud, mida kumbki järgib. 

 
 

 
Kõigil makromajanduslikel suhetel on kvantitatiivne mõõde, mida tuleb nende haldamiseks või 
nendesse sekkumiseks hoolikalt jälgida ja registreerida. Võimalikud poliitilised vastused, mida 
esindavad arvukad majandusteooriad, näitavad lahknevusi, nagu näidatakse. 
 

 

 
Neoklassikaline mudel eeldab, et antud hetkel on olemas tootmisvõimsus (mida nimetame kogu- või 
koondvarustuseks), mis on määratud tehaste, masinate, seadmete jne arvuga. (füüsiline kapital) ja 
töötajad (inimkapital). Lisaks eeldatakse, et hinnad on alati paindlikud. See paindlikkus võimaldab 
pakkumisel ja nõudlusel majanduse täieliku tööhõive korral alati tasakaalu viia. Kui ressursi 
ülepakkumine põhjustab selle ülejäägi, langeb selle hind (palgad langevad) ja seejärel suureneb 
nõudlus, korrigeerides automaatselt olemasolevat töötust. 
 
Selle nn liberaalse mudeli põhiidee on see, et täieliku tööhõivega tasakaalu saavutamiseks piisab, kui 
muuta hinnad täiesti paindlikuks ja võimaldada turgudel vabalt toimida. Igasugused eksogeensed 
sekkumised oleksid tasakaalustamatuse korrigeerimiseks kasutud, kuna tasakaalunihked peaksid 
lahenduma iseenesest turgude vabaduse ja hinna paindlikkuse funktsioonina. Selle mudeli kohaselt 
toovad i-sekkumised ainult majandusliku ebaefektiivsuse, põhjustades kas hinnatõusu (inflatsiooni) 
või üksikute kulutuste ümberpaigutamist. Viimased võivad juhtuda ratsionaalsete eraagentidena, kes 
mõistavad riigi kasvavat puudujääki, ja näevad tulevikus ette, et maksud on suuremad ja pigem 
säästavad kui tarbivad. 
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Keynesi mudeli lähtehüpoteesid esitavad majanduse toimimisest erineva nägemuse ja jõuavad väga 
erinevatele järeldustele. Peamine erinevus seisneb selles, et Keynesi jaoks on hinnad üsna jäigad, see 
tähendab, et need ei reageeri nõudluse muutustele. Ja arvas, et see jäikus mõjutas palkasid eriti 
seetõttu, et töötajad ei ole tavaliselt nõus vastu võtma madalamat palka, kui nad igal ajal saavad. 
 
Kui seisame sellise tootmise tasemel, millel puudub täielik tööhõive, tähendab see, et tööhõive 
nõudlus on väiksem kui pakkumine. Võimet täistööhõive saavutamiseks saab edendada kogunõudluse 
suurendamisega, mis tooks kaasa rohkem tööhõivevõimalusi. Seetõttu oleksid selle mudeli kohaselt 
riigi sekkumised kogunõudluse suurendamiseks väga kasulikud ja vajalikud tootmise suurendamiseks, 
kui majandus on madalam kui täielik tööhõive. Alles siis, kui majandus on saavutanud täieliku tööhõive 
taseme, võib edasine nõudlust suurendav sekkumine põhjustada hinnatõusu. 
 
 

 
Majanduspoliitika kujundamise lõppeesmärk on sekkuda üldisse tasakaalustamatusse. Selle eesmärgi 
saavutamiseks on riigi kaks peamist vahendit eelarve- ja rahapoliitika. 
 
Eelarvepoliitika: see on riigi kõige asjakohasem sekkumine kogunõudluse mõjutamiseks. Seda saab 
määratleda kui poliitikat, mida kasutatakse avaliku sektori sissetulekute ja kulutuste 
tasakaalustamiseks. Riigi kulutused määratletakse järgmiste summade summana:  

- Jooksvad kulud: kulud, mis on ette nähtud avaliku sektori teenistuses töötavate töötajate 

tasustamiseks, kaupade ja teenuste soetamiseks ning jooksvateks ülekanneteks. 

- riiklikud investeeringud: investeeringud, millega avalik sektor panustab majanduse kapitali 

kogumahutusse või vahendeid kapitali ülekandmiseks teistele sektoritele.  

- finantskulud: kulud, mis on ette nähtud riigivõla huvide ja koormuse katmiseks. 

 
Loomulikult tuleb rahastada riiklikke kulutusi. Avalikke tulusid saab koguda kolmel viisil:  

- koos aktsiaseltside toodetud kaupade ja teenuste müügist saadud tuluga,  

- sunnimeetmete abil (peamiselt maksude kaudu),  

- riigivõla suurendamine. 

 
Hallates eelarvepoliitika kahe komponendi (tulud ja kulutused) erinevusi, tekitavad valitsused 
majandustegevuse muutusi erineval viisil:  

- Kogunõudlust saab suurendada riiklike kulutuste suurendamise kaudu.  

- Isiklikku kasutatavat sissetulekut  

- koos sellega ka tarbimist ja kogunõudlust  
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- saab suurendada maksude alandamise kaudu. - Investeerimist saab stimuleerida 

maksukrediidi abil või vähendades kasumile avaldatavat maksusurvet. 

 
Rahapoliitika: see on kogu riigi keskpanga sekkumiste kogum, et mõjutada olemasolevat rahasummat 
ja aidata seeläbi kaasa seatud üldeesmärkide saavutamisele. Valitsused kontrollivad rahapoliitikat, 
määrates kindlaks baasintressimäärad, et stimuleerida või aeglustada pankade hoiustamisraha 
loomist ning seeläbi laenudega võimaldatud investeeringuid ja tarbimist.  
 
Rahapoliitika lähtepunktiks on mõjutada ringluses oleva raha hulka, muutes rahaturu 
intressimäärasid: kui rahapakkumine suureneb, siis intressimäär langeb ja vastupidi. Intressimäärade 
kõikumine mõjutab ühelt poolt pankade raha loomist (madalate intressimääradega on pankadel 
stiimuleid laenu anda), stimuleerides reaalmajandust investeeringute või tarbimise suurendamise 
kaudu; ja teiselt poolt mõjutavad intressimäärad individuaalset käitumist (kuna madalad 
intressimäärad ei lase juba olemasolevat hoiust raha kokku hoida) ka selleks, et tarbimist 
stimuleerides mõjutada taas reaalmajandust. 
 
Mõlemal viisil (otseselt tarbimise, säästmise ja investeerimise mõju hindamine või krediidi 
hõlbustamine) võib intressimäärade muutmine mõjutada kogunõudlust jalust tulenevat tootmist ja 
kudetöselase. Eelarvepoliitikat olulisi kõige otseseima võimalusega, kuna see sekkub otse 
reaalmajandusse, samas kui rahapoliitika sekkub esialgu rahaturule ja alles reaalmajandusele. Lisaks 
sellele, et rahapoliitikat vähem otseste vahenditega, kuna kavatsetakse majandust stimuleerida 
intressimäära langetamise kaudu, et ergutada erasektorit küsima oma pankadelt laene (mida kindlasti 
kasutatakse) invesaute jaute. , jätab mõnda pisut tõrksale erasektorile. Ettevõtte ja leibkondade jaoks 
on intressimäär ainult üks tegur, mis määrab kulutuste valiku - ja isegi mitte kõige enam. 
 
Eelarvepoliitika loob seevastu otseselt uut raha, mida majandusse kulutada. See kantakse otse 
valitsuselt erasektori pangakontodele ja on valmis nõudlust tekitama. Erasektorilt pole muid otsuseid 
vaja. Ja ennekõike töötab see siis, kui baasintressimäär ei suuda enam olukorda aidata (näiteks kui see 
ei saa olla nullist madalam) ja kogu erasektor tegutseb protsükliliselt. 
 
 

 
Majandusliku tasakaalustamatusega silmitsi seistes oleksid eelmainitud poliitiliste võimaluste 
soovitused sisuliselt erinevad, kuna need erinevad majanduse toimimise eeldustest. Seetõttu lükkab 
uusklassikalise kooli majanduspoliitika tagasi stiimulite kasutamise kogunõudluse suurendamiseks, 
sest see tooks kaasa hinnatõusu, kuna nende arvates on majandus alati täieliku tööhõive tasemel. 
Seetõttu väldiks see analüüsirida eelarvepoliitika kasutamist, kuna selle poliitika peamine eesmärk on 
mõjutada kogunõudlust. Neoklassikalise teooria jaoks parandab tasakaalustamatuse olukorrad 
hindade paindlikkus ja turu automaatsed mehhanismid. Need on selle uusklassikalise mudeli 
kohanemismehhanismid, mille tulemuseks on igasuguse muu avaliku sekkumise tagasilükkamine. 
 
Mis puutub rahapoliitikasse, siis kuigi rahapakkumise kõikumine ei mõjuta pikas perspektiivis 
sissetulekut eriti (kuna pärast täieliku tööhõive saavutamist ei saa seda ületada), on lühiajalises 
perspektiivis need piisavad vahendid laiendada või vähendada kogunõudlust kui intressimäära 
kontroll tarbimist, investeeringuid ja krediiti. Kokkuvõttes ennustab uusklassikaline mudel, et 
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ekspansiivne eelarvepoliitika tagab ainult hinnatõusu, nii et selle mudeli kaitsjad soovitavad 
makromajanduslike muutujate tasakaalustamatusse sekkumise peamise vahendina rahapoliitikat. 
 
Vastupidi, keinslaste jaoks on peamine majandusse sekkumise vahend eelarvepoliitika, kuna sellel on 
otsene mõju kogunõudlusele. Riiklike kulutuste kõikumine põhjustab kogunõudluse ja sissetuleku 
kasvu. Kindlasti viib see kasv tarbimise uue suurenemiseni, mis avab paremaid ootusi, mis jällegi 
toovad investeeringute kasvu veelgi. Seega toimub rida ahelreaktsioone, mis kokkuvõttes on 
sissetulekute ja sisemajanduse kogutoodangu (SKP) kasv suurem kui algselt algsete ootuste tekitatud, 
tänu Keynesiansi poolt multiplikaatori efektile. Seetõttu soovitab see mudel eelarvepoliitika ja koos 
sellega ka kogunõudluse järgi luua vajalikke muudatusi, mida tasakaalustamata majandusolukord võib 
vajada. 
 
Keyneslaste jaoks ei erine rahapoliitika mehhanismid uusklassikalisest mudelist. Teisisõnu, kui 
intressimäär on kõrge, on agentidel rohkem stiimuleid säästa ja kui intressimäär on madal, on neil 
rohkem stiimuleid investeerimiseks ja tarbimiseks. Erinevus seisneb siiski rahapoliitika tõhususes. 
Esiteks seavad keyneslased kahtluse alla näiteks intressimäära langetamise kui majanduse elavdamise 
vahendi tegeliku mõju, leides, et investeering on selline kõikuv muutuja, mis sõltub pigem muudest 
asjaoludest: oodatavast kasust, majanduse üldistest tingimustest ettevõtjate ootustest. Teiseks 
seavad keyneslased kahtluse alla rahapoliitika mõju majanduslanguse ajal. Kui majandus on 
ekspansiivsel trajektooril, küsitakse ja antakse palju laene, stimuleerides pangaraha loomist. 
Majanduslanguse tingimustes seevastu väheneb pangaraha pakkumine, kuna rohkem laene 
makstakse tagasi kui võetakse. Siin tegutseb erasektor tsükliliselt ja muudab seetõttu kriisi suuremaks. 
Selles olukorras võib aidata ainult raha loomine defitsiidikulu abil. Katkeks ahel, mille kaudu 
rahakoguse varieerumine edastab majandusele rahalisi impulsse. Sel põhjusel väidavad keinslased, et 
rahapoliitika ei ole efektiivne tootmise, sissetulekute ja tööhõive suurendamiseks. 
 
Tuginedes peamistele ideedele, milles iga mudel oma teooriaid ja eeldusi rajab, võiksime iga teooria 
ettepanekut lihtsustada järgmiselt: 
 

Eeldused \ Mudel Neoklassikaline mudel Keynesiani mudel 

Hind Paindlik Jäik 

Tööhõive Täistööhõive Alahõive 

Kohanemise mehhanism Hinnad Intressimäär, tulu 

Avalik sekkumine Ei, turud saavad ennast 

automaatselt reguleerida 

Jah, majandus vajab 

reguleerimist 

Fiskaalpoliitika Ei, see toob kaasa ainult 

hinnatõusu, sest majandus on 

juba täistööhõive tasemel 

Jah, see aitab majandusel 

ümber kalibreeruda, 

mõjutades tänu multiplikaatori 

efektile kogunõudlust 

Rahapoliitika Ainult lühiajaliselt tõhus - 

tasakaalustamatusse 

sekkumiseks kasutatav 

mehhanism 

Ei, majanduskasvu, sissetulekut 

ega tööhõivet ei ole tõhus 

mõjutada 
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Äsja analüüsitud mudelid hõlmavad majandusprobleemide üle otsuste langetamisel erinevaid 
vaatenurki. Need probleemid on keerulised ja moodustavad majandusasutustele otsuse 
tasakaalustamatuse ilmnemisel võetavate meetmete kohta. Sellest hoolimata saab 
makromajanduslikele probleemidele läheneda piisavalt heade teadmistega tänu teoreetilistele 
ettepanekutele ja empiirilistele uuringutele. Kuid lõplikud otsused vastavad paratamatult lisaks 
teaduslikele andmetele ka nende vastuvõtjate eelistustele ja ideoloogiatele. 
 
See näitab, et erinevate majanduspoliitikate tõhususe küsimus ei sõltu mitte ainult teoreetiliste 
mudelite raamistikust, vaid ka eesmärkidest, mida nad tahavad prioriteetsena saavutada. Kui 
eelarvepoliitika ja rahapoliitika oleksid võrdselt tõhusad, võivad mudelid ennustada, et sama mõju 
saavutatakse rahapakkumise või riiklike kulutuste suurendamise teel. Siiski on ilmne jaotamisefekt, 
mida ei võeta arvesse: kuigi tootmise ja ülemaailmse sissetuleku kasvu on lõpuks võimalik saavutada, 
pole see sama, kui seda naudivad näiteks kasumliku vara omanikud või töötud või pensionärid.  
 
Tuleb arvestada erineva institutsioonilise raamistikuga, milles neid kahte poliitikat rakendatakse. Kuigi 
eelarvepoliitika allub - või vähemalt peaks see olema - rahva suveräänsuse asukohaks olevate 
parlamentide otsene kontroll, kujundavad rahapoliitikat keskpangad, institutsioonid, mida 
demokraatlik kontroll on palju vähem mõjutanud, eriti kuna neil on iseseisvaks saama. Lühidalt öeldes 
selgub, et kõigi majanduspoliitiliste meetmete tingimuseks on väärtushinnangud ja ideoloogilised 
eeldused ning ennekõike ühe või teise huvide ülimuslikkus sotsiaalsüsteemis. 
 

  
Pärast majanduse tasakaalustamatuse teoreetiliste probleemide ja analüütiliste vahendite uurimist, 
mis võimaldavad majandusteadlastel nendest aru saada ja neile reageerida, uuritakse selles osas 
konkreetseid kriisinäiteid, mis asetavad esiplaanile nende tegelikkuse ja nende vastu võitlemiseks 
võetud poliitilised meetmed neid. 
 
Kogu 20. sajandi jooksul oli maailmamajandus kasvuprotsessis väga ebastabiilne. Kolm ülemaailmset 
kriisi šokeeris maailmamajandust, samas kui nende taastumist kavandavad mudelid olid kogu aeg 
erinevad. 
 

 
Sajandi vahetusel, pärast uue tehnoloogia ja maailmaturgude ilmumise soositud laienemisfaasi, sai 
Esimene maailmasõda alguse uuest majanduslanguse faasist. Sõda mobiliseeris miljoneid inimesi, kes 
lahutati tootmisest; kuid kui sõda lõppes ja kõik majandused taastusid, tekkis suur ületootmise kriis, 
mida süvendas ebapiisav nõudlus. Ajutiselt õitses majandus mürisevate kahekümnendate aastate 
jooksul, kuid lühiajaline jõukus ei suutnud varjata kõige olulisemate arenenud riikide sügavamaid 
struktuuriprobleeme. Kullastandardi kadumisest ja järgnevate rahvusvaheliste vahetuste 
raharegulatsiooni puudumisest tekkinud korratus põhjustas 1929. aastal uue kriisi, mida nimetatakse 
suureks depressiooniks. 
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Seni valitsesid tööstusriikide majanduspoliitikas liberaalse mudeli ideed. Seda teooriat järgides 
soovitasid liberaalsed ideed valitsustel mitte sekkuda, et proovida parandada majanduslikku 
tasakaalustamatust. Kuid turud näitasid võimetust massilist töötust ja kriise iseseisvalt lahendada. Just 
sel hetkel, nähes, et turg ei taga iseenesest tasakaalu, tegi Keynes ettepaneku, et riik võtaks uue 
aktiivse rolli majanduspoliitika mudeli abil, mis parandab tasakaalustamatust ja kompenseerib 
erakulutuste puudujäägid. 1930. aastatel hakkasid mitmed valitsused kulutama avalikele töödele või 
mis tahes tegevusele töökohtade loomiseks. See avaliku sektori kulutuste kasv ja sellest tulenev 
kogunõudluse laienemine (ekspansiivne eelarvepoliitika) võimaldas peredel suurendada oma 
tarbimist, mis omakorda võimaldas ettevõtetel oma kaupu müüa. Seetõttu oli tänu riigi sekkumisele 
ja mitmekordistavale efektile võimalik luua töökohti ja tootlik tegevus taastuda. Tegelikult kasvas II 
maailmasõja ajal valitsuste sekkumine majandusse tohutult kogu maailmas. 
 
Pärast sõda muutus Keynesi majandusmudel üha populaarsemaks, kuna see sobis hästi uude 
reaalsusesse. Sõjajärgse pikaajalise ja enneolematu majanduskasvu kombinatsioon ning nn heaoluriigi 
konsolideerimine (mida iseloomustavad laiaulatuslikud sotsiaalsed vajadused, mida katavad riiklikud 
kulutused) kinnitasid Keynesi koolivõidu. Neoklassitsistlikule mudelile väljakutse esitades selle 
puudustele ja vajalikele uutele sekkumismehhanismidele, sai Keynes enamikus arenenud riikides 
majanduspoliitika elluviimise suunaks enam kui kolmekümneks aastaks. 
 

 
Teise maailmasõja lõpp avas uue kasvuperioodi, mis oli praktiliselt katkematu 1940. aastate lõpust 
kuni 1970. aastate keskpaigani. Maailma eksport ulatus 60 000 miljonilt dollarilt 1948. aastal kahele 
triljonile 1980. aastal, mis on hea näitaja nende aastate akumulatsiooniprotsessi ulatusest ja 
majanduse rahvusvahelistumisest. Heaoluriigi konsolideerumist ja koos sellega lääneriikide 
majanduse elatustaseme tõusu ning rahvusvaheliste investeeringute laienemist nähti nii püsiva 
nähtusena, et maailmamajandust peeti stabiilseks ja lõplikuks majanduskasvu rajaks. 
 
Nende aastate jooksul ilmnesid aga uued majandushäired ja üldine majanduskasv ning ka heaoluriigi 
mudel olid tugevalt nõrgenenud. Tarbimise stabiilne tõusutrend (kogunõudluse laienemine) avaldas 
hindadele survet ja ettevõtted toetusid jätkuvalt odavale krediidile (madalad intressimäärad), 
tagamaks, et nende tootmisvõimsuse kasv kompenseeriks palgatõusu, mida töötajad pidevalt väitsid. 
Avalike kulutuste (eelarvepoliitika) ja rahapakkumise (rahapoliitika) kasv lisas läänes ülekuumenenud 
majandust. Kõik need tegurid viisid 1973. aastal kriisini, kui naftahinnad tõusid hüppeliselt ja 
maailmamajandus jõudis korrarikkumiste ja teravate kriiside faasi, mis kestis hästi 1990. aastatel. 
 
Nafta eksportivate riikide (OPEC) otsuse tõttu enneolematul viisil tõsta barreli hinda nägi nafta 
netoimportijatena tegutsenud Lääne riikide majanduse bilanss peaaegu koheselt halvenenud. Samal 
ajal kannatasid valitsused jätkuvalt tohutute kuludega. Esimesed vastused pidid jätkama Keynesi 
poliitika elluviimist riiklike investeeringute suurendamiseks: sotsiaaltoetuste suurendamine töötuse 
kasvades ja kriisis olevate ettevõtete aitamine. Kuna aga kriis andis järjest vähem riiklikke tulusid, 
selgus, et riigieelarve puudujääk suureneb, suurendades riigivõlga lakkamatult. See kõik tõi endaga 
kaasa majanduslanguse lääneriikides koos suure tootmise ja tööhõive languse, hinnatõusu ning 
rahapakkumise laienemisega, mis meelitas finantsspekulatsioone ja kogu majanduse finantseerimist. 
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Kõik eelöeldu tõi lühidalt kokku maailmamajanduse panoraami, kus domineerisid töötus, inflatsioon, 
avaliku ja välismaine defitsiit ning sellega kaasnenud sotsiaalsete rahutuste suurenemine. Sellise 
mõõtmega üldine kriis nõudis väga jõulisi reaktsioone, mis hakkasid ilmnema juba 1970. aastatel 
Ladina-Ameerika sõjaväediktatuurides, mis olid esimesed režiimid, mis rakendasid hiljem kogu 
maailmas levinud liberaalseid meetmeid. Berliini müüri langemine 1989. aastal ja kogu endise 
sotsialistliku bloki langemine koos töötuse üldistumisega, mis oluliselt nõrgendas töölisklasse, lõid 
poliitilised tingimused taastumiseks, mille eesmärk oli eelkõige kasu ärikasumi taastamisest. 
Teoreetiline tugi tuleks neoklassikaliste printsiipide käest, mis nüüdseks ümber nimetati 
neoliberalismiks. 
 
Uute infotehnoloogiate kasutuselevõtt ning kaupade ja kapitali liikumise täieliku liikuvuse režiimide 
kehtestamine võimaldasid globaliseerida suure osa tootmistegevusest. See oli planeetide ühendamise 
ja neoliberaalsete ideede ülekaalu uus majanduslik etapp, mis andis vastuse 1970. aastate suurele 
kriisile ja avas ukse uuele praktiliselt koormamata rahahäirete ajastule. Vahetult enne viimast 
suuremat kriisi 2007. aastal oli 93 süsteemset pangakriisi 117 riigis ja 17 riigis 113 finantsstressi 
episoodi. 
 
Selles kontekstis võimaldas alates II maailmasõja lõpust väljakujunenud dereguleerimisprotsess 
pankadel levitada madala kvaliteediga kõrge riskiga finantstooteid, mis lõpuks saastasid kogu 
rahvusvahelist finantssüsteemi. Väga madalate intressimääradega andsid Ameerika Ühendriikide 
pangad sadu tuhandeid hüpoteeklaene inimestele, kes olid väga ebakindlas finantsolukorras. Need 
olid nn kõrge riskitasemega hüpoteegid, mida nimetatakse ka rämpsu hüpoteekideks või NINJA 
laenudeks, sest neid anti inimestele "Sissetulekut, tööd ja vara ei ole". Sellised kõrge riskiga 
hüpoteegid muudeti ja ühendati uuteks varadeks, mida pangad nimetasid elamuhüpoteegiga tagatud 
väärtpaberiteks (RMBS), st elamute hüpoteekidega tagatud kohustusteks või kommertshüpoteegiga 
tagatud väärtpaberiteks (CMBS), kui need olid kommertshüpoteegid. Neid omandasid 
investeerimisfondid (sageli pankade endi omanduses), kes omakorda tuletasid need uuteks toodeteks, 
tekitades seeläbi perversse ahela, sest kui esialgne hüpoteek maksaks enam, kaotaksid kõik järgnevad 
tooted kohe väärtuse. 
 
Kui nende hüpoteekide maksmine lakkas, kuna oli hõlpsasti ette näha, et varem või hiljem hakkasid 
mõned pangad juba 2007. aasta alguses kahjumit registreerima või kuulutama välja isegi pankroti. 
Vähehaaval levis saastatus kogu maailmas, kraan sulgus ja selle investeeringu lõppedes tööpuudus 
mitmekordistus ning valitsused seisid 2008. aastal silmitsi järjekordse ülemaailmse kriisiga. 
Finantskriisist sai reaalmajanduse kriis. Ilma selged retseptid selle lahendamiseks näitasid kõik, et 
vajalik oleks riiklik ulatuslik sekkumine, kuid see põrkas vastu valitseva neoliberaalse mõtlemisega. 
 
 

 
1970. aastate kriisile reageerimine, sealhulgas viimane 2008. aasta, on inspireeritud 
majanduspoliitikast, mille algatas konservatiivne revolutsioon, mis algas peaaegu samal ajal, kui 
võitsid Margaret Thatcher Suurbritannias ja Ronald Reagan USA-s valimised vastavalt 1979. ja 1980. 
aastal: konservatiivne, neoliberaalne, turupõhine vastus majanduslikele, sotsiaalsetele ja poliitilistele 
probleemidele. Mõlemad juhid alustasid oma tingimusi kahe uue majanduspoliitilise eesmärgi 
sõnastamisega: inflatsiooni vähendamine ja avaliku sektori eelarvepuudujäägi vähendamine, 
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pakkudes samas usaldust turule kui mehhanismi, mis tagab koostöö asemel automaatse tasakaalu ja 
individualismi maksimaalse efektiivsuse. 
 
Selle konservatiivse reageeringu rakendamine hõlmas rea struktuurse kohandamise poliitika 
rakendamist, mis kõrvaldas ummikud, mis mõjutasid eraalgatust, võimaldades ettevõtetel saada 
kasumit ja muuta sotsiaalse võimu tasakaalu. Nimetatud kohandamispoliitika keskendus 
kogunõudluse vähendamisele ja oli suunatud konkreetselt välispuudujäägi vähendamisele, kasutades 
traditsioonilisi nõudlusinstrumente nüüd piiravas tähenduses: rahapakkumise ja krediidi kontroll, 
avaliku sektori kulutuste kärpimine, palkade kontroll ja devalveerimine omavääringus. Samal ajal 
kaasnesid selle mudeliga meetmed, mis leevendasid tööturu reegleid, liberaliseerisid finantsturge ja 
piirasid riigi sekkumist. 
 
Neid struktuurseid kohandamismeetmeid on makromajanduslike korrektsioonimehhanismidena 
rakendatud enam-vähem intensiivselt peaaegu kõigis maailma riikides. Eriti pärast 2008. aasta suurt 
kriisi reageeris Euroopa Liit nn kokkuhoiupoliitika intensiivistumisega Troika rakendamisega. Troika oli 
Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Valuutafondi ja Euroopa Keskpanga poolt teatavatele riikidele 
(Kreeka, Iirimaa, Portugal, Küpros, Hispaania, Ungari, Läti ja Rumeenia) ühiselt kehtestatud programm, 
millega kehtestati kokkuhoiumeetmed finantsabi vastu. Kriisist lahkunud võla lahendamiseks, kui riigid 
võtsid üle pangandussektori päästmisest tuleneva tohutu arve, tehti avalike ja eriti sotsiaalkulude osas 
väga suuri kärpeid, püüdes seega tagada, et valitsused ei peaks seda tegema. nii suure arve ees. Need 
avaliku sektori kulutuste kärpimised tõid kaasa oodatust palju suurema negatiivse mitmekordistava 
efekti, mis selle parandamise asemel põhjustas majanduslanguse taasilmnemise peaaegu kogu 
Euroopas koos paratamatute tagajärgedega, mis põhjustasid suurema töötuse ja suurema võla. Samal 
ajal ja paradoksaalsel kombel astus Saksamaa, riik, kes ülalnimetatud riikides nende 
kokkuhoiumeetmete kõige tugevamalt rakendas, kriisile vastu, luues sisemajanduse nõudluse 
ergutamiseks ergutuspaketid. 
 
Kokkuhoiumeetmeid rakendati ka vähem arenenud riikides. Nagu varem analüüsitud, järgnesid 
majanduskriisiprobleemidele välisvõla probleemid. Pärast konservatiivset reageerimist, mille peamine 
eesmärk on olnud riigieelarve puudujäägi vähendamine, tulid rahvusvahelised organisatsioonid 
"appi", andes laene, millega kehtestati ranged tingimusklauslid. Nii tagasid neile abi andvad asutused, 
Maailmapank ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et tärkava turumajandusega riikide valitsused 
vastaksid võlausaldajate suurriikide põhimõtetele ja huvidele. Maksetele reageerimiseks olid 
valitsused sunnitud vähendama tarbimist ja importi, samuti riiklikke kulutusi, mida valitsevate 
liberaalsete veendumuste kohaselt peeti alati kahjulikuks. 
 
Tagajärjed olid kõikjal kohutavad, kuid veelgi raskemad vaesemates riikides, kus heaoluriigi 
vähenemine tähendas vaesuse, töötuse ja sotsiaalsete rahutuste tohutut kasvu, mille rekordtasemega 
pole kunagi varem jõutud. Lühidalt, seni on kokkuhoiupoliitika võimaldanud ettevõtetel saada kasumit 
tagasi ja muuta sotsiaalse jõu tasakaalu, kuid nad ei ole suutnud tagada püsivaid stabiilsuse ja heaolu 
etappe ega ole vältinud suuri majanduslikke probleeme, näiteks massilist töötus, ressursside 
raiskamine, vaesus ja ebavõrdsus. 
 
 

 
Mitmes riigis esmane majanduspoliitika kriisi ohjamiseks on järginud ülalkirjeldatud 
kokkuhoiupoliitikat. Siiski on mõned näited riikidest, kes otsustasid võtta julgema seisukoha 
karmimate kokkuhoiumeetmete kõrvale heitmisel, mille Euroopa võlausaldajad olid kehtestanud. 
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Selles kontekstis näib Portugali hiljutine kogemus olevat üks esimesi näiteid sellistest antitsüklilistest 
majanduspoliitikatest. 
 
2008. aasta kriisi tagajärjel oli Portugal 40 aasta jooksul kõige hullemas majanduslanguses. Aastatel 
2011–2014 pankrotistus kümneid tuhandeid ettevõtteid, tööpuudus tõusis üle 17 protsendi ja sajad 
tuhanded noored kvalifitseeritud inimesed emigreerusid, põhjustades üle 4% töötavast elanikkonnast 
kahju. 2011. aastal pidas Passos Coelho valitsus Rahvusvahelise Valuutafondiga läbirääkimisi päästeabi 
järele, järgides hoolekandeasutuste teenuste kärpimise tüüpilist kokkuhoiuplaani, vähendades 
tööjõukulusid ja pensione ning erastades avalikke varasid, kõik nõudluse kokkuvarisemise viisid kokku. 
Selleks ajaks oli Lissaboni linnapea Antonio Costa märkinud, et need meetmed olid allutatud 
neoliberaalsele tegevuskavale, mis rahva ärakasutamise ja kapitali väljasaatmise asemel tõmbas selle 
ligi. 
 
Pärast 2015. aastal Portugali peaministriks valimist läks Anotonio Costa normi vastu, tühistades 
kokkuhoiumeetmed, mis olid mõjutanud tööaega, puhkusi ja makse, tõstes samal ajal kahe aasta 
jooksul alampalka 20 protsenti. Huvitaval kombel juhiti seda poliitikat, hoides tasakaalus riiklikke 
kulutusi ja vähendades isegi eelarvepuudujääki. Costa poliitika tõstis inimeste sissetulekuid, alandades 
makse, eriti madalama palgaga inimestele, aidates elavdada sisemajandust ning tõsta sellega riiklikke 
investeeringuid ja vähendada töötust, kuid mitte endiselt eelarve võimekust üle pingutades. Lühidalt, 
ta ühendas eelarvedistsipliini ja tulude jaotamise. 
 
Sellest hoolimata näitas see antitsükliline vastus paljude jaoks, et kriisist saab üle ilma töökohti ja 
elatustaset hävitamata; teiste jaoks tõi Costa vaid mõned muudatused majanduses ja tal on olnud 
õnne, et Euroopa üldine taastumine, naftahinna langus, ekspordi kasv ja turismibuum on teda tõstnud. 
Seetõttu väidavad kriitikud, et sisenõudluse kasv oli väike ja seda kompenseeris maksebilansi 
paranemine, mis võimaldas majanduse toitlustamist ilma välise rahastamisvajaduse suurendamiseta. 
Lisaks on riigi pikaajalise investeerimiskava puudumine, mille eesmärk on suurendada tootlikkust, ja 
pangandussektori nõrkus riigi edasise tee suhtes muret. 
 
Praegu on veel liiga vara aru saada, kas sellised antitsükliliste vahendite tagasitulekud on kriisi korral 
edukad meetmed. Portugali puhul võis lõpuks riigile makromajandusliku olukorra paranemine tänu 
Euroopa taastumisele lihtsalt kasuks tulla. Kuid Costase valitsuse põhiline veendumus, et töötuse 
vähendamise ja inimeste sissetulekukindluse suurendamise kaudu tugevdatakse, võib olla uue 
muutuse algus globaalses poliitmajanduses, kuna tema ideede kohaselt on enesekindlus majanduse 
suureks tõukejõuks. taastumine. 

 
 

 
Viimastel aastatel on neoliberaalsest kohanemispoliitikast inspireeritud globaliseerumine toonud 
kaasa usaldusväärse aruande sissetulekute ja rikkuse jaotuse kohta järjepideva jõukuse ülekandmise 
tööjõult kapitalile, äärealadelt keskele ja vaeseimatelt elanikkonnarühmadelt enim soodsatele.3 

 
3 World Inequality Report 2018 kohaselt: viimastel aastakümnetel on sissetulekute 
ebavõrdsus kasvanud peaaegu kõigis riikides, kuid erineva kiirusega, mis viitab 
institutsioonide ja poliitikate tähtsusele ebavõrdsuse kujundamisel. Alates 1980. aastast on 
sissetulekute ebavõrdsus kiiresti kasvanud Põhja-Ameerikas, Hiinas, Indias ja Venemaal. 
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Kõiki kaalutlusi arvesse võttes on üllatav, et viimastel aastatel rakendatud majanduspoliitika, mille 
rahvusvahelised organisatsioonid on mõnikord ilma ettekäändeta kehtestanud, põhineb meetmetel 
(peamiselt inflatsiooni ja eelarvepuudujäägi radikaalsel kontrollimisel), millel puudub piisav 
teoreetiline või empiiriline tugi kirjanduses, kui seda esitatakse väljaspool lihtsat retoorikat. 
 
See kõik võimaldab kahtlustada, et majanduspoliitikat ei teostata mitte objektiivsete kriteeriumide või 
neutraalsete huvide alusel, vaid pigem väga olulise sotsiaalse konflikti tõttu ja suure ebavõrdsuse 
tingimustes, nii et ainult võimsaimad subjektid ja institutsioonid saavad valitsusi mõjutada vastu võtta 
poliitikat, mis neid kõige rohkem huvitab. Need osalejad teevad seda tagamaks, et nende 
majanduslikke, rahalisi ja poliitilisi huve kaitsev majanduspoliitika oleks kõige parem. 
 
Seetõttu peame mõistma selle kõige konservatiivsema majandusteaduse toimimist, mille heakskiit on 
status quo, võimsate levitamisvahenditega ja mis taandab ühiskonnad individuaalsuse ja ratsionaalse 
käitumise väljale, on tegelikult üksnes kasumi huvides. Kõigil on kiiresti vaja mõista, et iga 
majanduspoliitilise otsuse taga on huvi valiku vastu. 
 
  

 
Alates 1980. aastast kuni 2018. aastani on 1% maailma kõige paremini teeninud töötajad 
hõivanud sellest rikkusest kaks korda rohkem kui 50% kõige vaesemad inimesed. 
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- Makromajandus: makromajandus on majandusteooria rida, mis selle asemel, et läheneda 

probleemidele individuaalsest vaatenurgast, kaalub neid, pidades majandust majandussuhete 

kogumiks või teisisõnu osade liitmiseks. Seega, kui me räägime rahvusriigi majandusest ja kõige 

olulisematest küsimustest, mida saab majanduse kogutalitluse osas hallata: täistööhõive, 

majanduskasv, hinnastabiilsus ja õiglane üürijaotus. 

 

- Uusklassikaline mudel: Uusklassikaline mudel põhineb hüpoteesil, et majandus saavutab 

automaatselt täieliku tööhõive ja seetõttu on kogu pakkumine fikseeritud teatud koguses, mis on 

hindadele täiesti elastne. Lisaks kehtestatakse sellega, et hinnad on täiesti paindlikud, et nad 

saaksid vajaduse korral tõusta või langeda, et automaatselt parandada ebavõrdsust, mis võib 

tekkida pakkumise ja pakkumise vahel. Nendes tingimustes lükatakse nõudluse kaudu sekkumine 

tagasi, kuna see tooks kaasa ainult hinnatõusu.  

 

- Keynesi mudel: Keynesi mudel põhineb kaalutlusel, et hinnad on väga jäigad, seega ei saa nad 

iseenesest tasakaalu tagada. Seetõttu võib tekkida tasakaal tööpuudusega. Kui viimane juhtub, on 

kasulik sissetuleku ja tööhõive saavutamiseks pöörduda nõudluse kasvu poole. 

 

-  Koondnõudlus: kogunõudlus on makromajanduslik näitaja kogu majanduses toodetud 

valmistoodete ja teenuste nõudluse kogumahust. Kogunõudlust väljendatakse nende kaupade ja 

teenuste eest vahetatud rahasummana kindla hinnataseme ja ajahetke korral. Teisisõnu on see 

kogutarbimise, investeeringute ja riiklike kulutuste summa.  

 

- Kogupakkumine: Kogupakkumine on kaupade ja teenuste toodangu kogus, mida kogu majanduse 

ettevõtted on nõus olemasolevate hindade erineval tasemel turule tooma. Kogupakkumist 

mõjutavad paljud tegurid: majanduslikult aktiivse elanikkonna kättesaadavus, aktsiakapital ja 

tehnoloogia. Kõik need tegurid, kui need on kokku liidetud, määravad majanduse tootmise 

taseme.  

 

- Inflatsioon: Inflatsioon või teisisõnu hindade ebastabiilsus on rahva majanduse väga negatiivsete 

häirete üks põhjusi. Inflatsiooniga võitlemine ning majanduskasvu ja tööhõive mõjutamata 

jätmine on lahendamata probleem. Traditsiooniliselt on inflatsioonil olnud kolm peamist seletust: 

nõudlusepoolne surumine, mis tekib liigse kulutamissurve tõttu; kulude surumine, surve, mis 

tuleneb kuludest, peamiselt palkadest; ja struktuurne inflatsioon, mis seletab hinnatõusu, mis on 

osa majandussüsteemi üldisest olemusest.  

 

- Protsükliline ja antitsükliline poliitika: need viitavad valitsuse rakendatud strateegiale, mis on 

positiivselt (protsükliline) või negatiivselt (antitsükliline) korrelatsioonis sisemajanduse 

kogutoodangu (SKP) majandustsükli kõikumistega. Protsükliline eelarvepoliitika toimub siis, kui 
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valitsused otsustavad majanduskasvu ajal suurendada riiklikke kulutusi ja vähendada makse, 

majanduslanguse ajal aga kulutusi vähendada ja makse tõsta. Vastutsükliline eelarvepoliitika 

toimib seevastu buumiperioodil kulutuste vähendamise ja maksude tõstmisega inflatsiooni ja võla 

kontrollimiseks ning majanduslanguse ajal kulutuste suurendamise ja maksude kärpimisega, et 

tekitada nõudlust, mis võib majanduslikku buumi juhtida. 
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Ülevaade 

Tegevus on mõeldud õpilastele nende kahe mudeli erinevuste arvessevõtmiseks nende pakutava 

sekkumise tüübi osas. Sellega kaasneb järeltegevus, et jätkata kodus või järgmises tunnis.  

Eesmärgid 

● Ergutada mõtlema selgitatud teoreetiliste kontseptsioonide üle  

● Uurida eelarve- ja rahapoliitika peamisi mehhanisme  

● Esitada mõned põhifaktid neoklassikalise ja Keynesi mudeli kohta  

 

Materjalid ja aeg 

Materjale pole vaja. Aega saab reguleerida 30 minutist tunnini 

 

Grupi suurus 

Minimaalselt 10 inimest 

 

Juhised koolitajatele  

1. Jagage klass väikestesse rühmadesse.  

2. Õpetaja loeb ette iga vooru küsimused (vt allpool viktoriiniküsimusi) - igas voorus on 3 vooru, 

milles on 3 küsimust.  

3. Vastavalt publiku mõistmise tasemele võiks õpetaja otsustada jätkata tegevust viktoriinina või 

jagada vastuseid kaartidel, mille õpilased peaksid valima iga küsimuse tühjade kohtade 

täitmiseks. Vaadake allpool vastuseid kahes erinevas vormingus.  

4. Pärast iga ringi annab õpetaja küsimustele vastused ja innustab arutlema. Kokku peaks see 

osa tegevusest võtma aega 20 kuni 30 minutit.  

5. Tegevust võiks täiendada ülalkirjeldatud jälgimissegmendiga, et täita üks tund tegevust. 

 

Küsimused 

1. Tooge välja vähemalt kaks erinevust neoklassikalise ja Keynesi mudeli lähtehüpoteeside 

vahel.  



 
 

 

22 
 

2. Mudeli jaoks peaks riik sekkuma, püüdes tasakaalustada majanduslikku tasakaalustamatust. 

3. Eelarvepoliitika mõjutab .... ja rahapoliitika mõjutab ...  

4. Uusklassikaline mudel mõistab, et parim tasakaal majandusliku tasakaalustamatuse korral on 

...  

5. Keynesi mudel mõistab, et parim tasakaal majandusliku tasakaalustamatuse korral on ...  

6. Mis on mitmekordne efekt?  

7. Kas maksuvähendus on element, mis määratleb eelarve- või rahapoliitikat?  

8. Kes määrab rahapakkumise?  

9. Kas rahapoliitika võib tarbimist mõjutada? 

 

Vastused 

1.  

 Neoklassikaline Keynesian 

Hinnad Paindlik Jäik 

Tööhõive Täistööhõive Alahõive 

Avalik sekkumine Ei, turud saavad ise reguleerida Jah, majandus vajab 

reguleerimist 

 

2. Keynesian  

3. Eelarvepoliitika mõjutab kogunõudlust ja rahapoliitika rahapakkumist  

4. Rahaline  

5. Eelarve  

6. Rida ahelreaktsioone, mis juhtuvad pärast seda, kui avaliku sektori kulutused (eelarvepoliitika) 

laiendavad kogunõudlust ja suurendavad lõpuks erasissetulekut ja toodete kasvu suuremal 

määral kui algne stiimul.  

7. Eelarve  

8. Valitsus / keskpank  

9. Jah, teisejärgulisena. Rahapakkumise suurenemisel intressimäär väheneb ja reaalsed 

muutujad, nagu tarbimine ja investeeringud, laienevad, kuna inimestel on ühelt poolt vähem 

stiimuleid säästa ja rohkem stiimuleid pangakrediidi saamiseks, kuna nende maksumus on 

madal (madalad intressimäärad). teiselt poolt, luues seetõttu stiimuleid tarbimise või 

investeeringute finantseerimiseks krediitidega. 
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Viktoriini kaardid (printimiseks)  

Paindlikud hinnad Jäigad hinnad 

Täistööhõive  Alahõive 

Turud saavad ise reguleerida Turud ei saa ise iseenesest reguleerida, vaid 

vajavad reguleerimist 

Keynesian 

 

Kogunõudlus 

Raha pakkumine Rahaline 

 

Eelarve 

 

Rida ahelreaktsioone, mis juhtuvad pärast 

seda, kui avaliku sektori kulutused 

(fiskaalpoliitika) laiendavad kogunõudlust, 

suurendavad lõpuks erasissetulekut ja toodete 

kasvu rohkem kui algselt stimuleeritud. 

Eelarve 

 

Valitsus / keskpank  

Jah, teisejärgulisena. Kui rahapakkumine 

suureneb, intressimäär väheneb ja reaalsed 

muutujad, nagu tarbimine ja investeeringud, 

laienevad, kuna inimestel on ühelt poolt 

vähem stiimuleid säästa ja rohkem stiimuleid 

pangakrediidi saamiseks, kuna nende 

maksumus on madal teisest küljest seetõttu 

stiimulite loomine tarbimise või 

investeeringute finantseerimiseks 

krediitidega.  
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Seda tegevust võib kasutada viktoriinitegevuse jätkuna klassisisesena või anda kodutööna. 

Eesmärgid 

• Laiendada viktoriini tegevusest õppimist 

• Aidata õpilastel mõista, kuidas makromajanduslikud muutujad reaalmajanduses toimivad. 

Sammud 

1. Vastuste ülevaatamisel märgib õpetaja õiged tahvlile. 

2. Iga viktoriinirühm valib mudeli ja poliitika, mida kaitsta kui parimat majanduse 

tasakaalustamatuse lahendamiseks. Õpilastel võib olla lubatud õppematerjal (tabel) 

orienteerumiseks kaasa võtta. 

3. Kutsuge õpilasi nende üle oma rühmas arutlema, sealhulgas arutlema eelduste ja mõjude üle. 

4. Paluge igal rühmal esitada oma argumente laiemale rühmale. Lähtudes iga mudeli ülevaatest, 

peaksid nad selgitama, kuidas nad mõistavad, kuidas selle mudeli fiskaal- ja rahapoliitika 

reaalmajandust mõjutab ja kuidas iga mudel oma mõju prognoosib. 
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Ülevaade 

Meediauurimine majandusteemadel, mis kavatseb aidata õpilastel muuta need väljaanded 

kättesaadavamaks. Õpilastel soovitatakse otsida meedianäiteid erinevatest riikidest ja leida erineva 

vaatenurgaga näited, et õpilastele oleks selgem, kuidas uudiseid võiks kallutada.  

Eesmärgid 

● Tutvustada õpilasi majandusuudiste lugemisega ja arendada oma oskusi meediakirjaoskuse 

alal  

● Õpetada õpilastele, et viis, kuidas me saame teavet majanduse kohta, on kallutatud  

● Püüda tuvastada riikide kohaldatud kokkuhoiumeetmeid või avalikke ergutusmeetmeid 

 

Materjalid ja aeg  

Majanduskriise arutavad ajaleheartiklid. Õpetaja otsustab, kas tegemist võib olla globaalse või 

kohaliku kriisiga; mõni ülalkirjeldatud kriis või mõni teine. Ideaalis põhineksid artiklid samal kriisil, kuid 

erinevatest allikatest. 

 Materjali peaks andma õpetaja. Tegevus peaks kestma 45 minutit kuni üks tund.  

 

Grupi suurus 

Igasugune suurus 

 

Juhend koolitajale  

1. Paluge õpilastel jagada rühmadesse. Meediumireportaažide koopiad asetatakse laudadele näoga 
alla ja nummerdatakse. Kordamööda valib iga rühm artikli.  

2. Iga rühm peaks lugema tüki läbi ja arutama selle üle, püüdes tuvastada võimalikke eelarvamusi. 

Näiteks peaksid nad tuvastama fakte, arvamusi, spekulatsioone ja nii edasi.  

3. Võib-olla on mõned küsimused, mis võiksid artikli analüüsimisel lähtuda (õpetaja võib otsustada 

seda muuta): 

 

a. Kas õpilased on allikaga tuttavad?  

b. Kas õpilased saavad tuvastada, kuhu artikli võiks kirjutada? 

c. Kas see pakub fakte või arvamust?  

d. Kas artiklis käsitletakse ainult majanduslikku perspektiivi või ka poliitilist ja sotsiaalset sfääri?  
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e. Kas see materjal aitab neil paremini arutada arutatavat kriisi või muutis see selle segasemaks?  

f. Kas erinevatest allikatest olid erinevad vaatenurgad?  

g. Kas õpilased suudavad märgata mõnda uuritud märksõna?  

- majanduspoliitika  

- määrus  

- heaoluriik  

- riiklikud investeeringud  

- neoliberalism  

- Tagasihoidlikkus  

h. Kas artikkel kaitseb mingit seisukohta valitsuse sekkumise osas? 

 

 

 

1. Mõne aja pärast annab iga rühm aru, selgitades oma vastuseid küsimustele ja kõike muud, mida 

nad arutasid. Teised õpilased saavad neid lugupidavalt kahtluse alla seada. Pange selle tegevuse 

tulemused tahvlile kirja. 

 

Soovitatud allikad: 

● Financial Times 

● The Economist 

● The Wall Street Journal  

● International newspapers as well ( El País, The Guardian, etc)  

● Kohalikku majandus / poliitiline majandusmeediat on tungivalt soovitatav  

● ka rahvusvahelised ajalehed (El País, The Guardian jne) 

Näited:  

Chris Giles for Financial Times : Global economy: the week that austerity was officially buried. Link 

The Economist: Beyond crisis management, Bold ideas for solving America’s financial mess. Link 
  

https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885
https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
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Ülevaade 

Interaktiivne tegevus, mis loob klassiruumi aruteluks.  

Neid kahte erinevat mudelit (kokkuhoid vs stiimul) tuleks kasutada nende „puhtas” esinduses, kuid 
selgitame, et tegelikkuses on valitsuste otsused nüansirikkamad ega ole mustad ega valged. 

 

Eesmärgid 

● võimaldada õpilastel saada teadlikuks erinevatest poliitökonoomia teooriatest  

● Arutelu- ja analüüsioskuste edendamine  

● Tekitada huvi ja arutelu kriisi ohjamise erinevate viiside üle 

 

Materjalid ja aed 

Fotode koopiad (allpool) koos erinevate majandusliku tasakaalustamatusega olukordadega Selgitus ja 

rühma aktiivsus on hinnanguliselt vahemikus 20 kuni 30 minutit. Viimane arutelu peaks kesta umbes 

30 minutit vastavalt rühmade arvule.  

Grupi suurus 

16 inimest minimaalselt 

Juhend koolitajatele 

1. Jagage õpilased paarirühmadesse, mis hiljem jagunevad uuesti pooleks.  

2. Numeriseerige allpool olevad kaardid ja paluge õpilasgruppidel igaüks kaart valida. Iga kaart 

sisaldab erinevat majanduslikku tasakaalustamatust.  

3. Paluge rühmadel lugeda ja arutada läbi iga probleemne olukord ja mõelda, milliseid soovitusi 

iga mudel (neoklassikaline või keyneslane) kasutaks. Selleks tuleks iga rühm jagada pooleks 

ja mängida rollimängu, esindades ühte mõlemast majanduskoolist.  

4. Pärast arutelu oma rühmades astub iga rühm omakorda seisukohale ja esitab oma 

argumendi. Selleks korraldage ruum, et kõnelevad võistlejad saaksid klassiruumis keskse 

koha, korraldades ülejäänud õpilastele istekohad kuulamiseks ja jälgimiseks.  

5. Pärast iga rühmaarutelu peaks õpetaja paluma publikul (ülejäänud õpilased) hääletama, 

millist lahendust nad toetaksid ja miks. 6 

6. Õpilaste suunamiseks, millist rolli peaks igaüks võtma, peaksid nad selgitama oma 

positsioone, püüdes vastata MIDA, KUIDAS ja KES. Siin on analüüsi juhendamiseks mõned 

küsimused: 

a. Kas riik peaks sekkuma või mitte?  
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b. Kui jah, siis kuidas?  

i. Eelarvepoliitika: avaliku sektori kulutuste laiendamine (toetuste andmine, maksude 

vähendamine jne); või selle vähendamine (maksude tõstmine, riigivara erastamine jne) ii. 

Rahapoliitika: rahapakkumise laiendamine ja sellega intressimäärade langetamine, mis 

soodustab tarbimist ja investeeringuid; või rahapakkumise vähendamine ja koos sellega 

intressimäära tõstmine, soodustades seetõttu säästmist ja raha majandusest 

eemaldamist.  

c. Kui ei, siis kuidas? i. Jättes turu ise reguleerima, võimaldades nõudluse ületamise korral 

hindadel tõusta või ülepakkumise korral alandada. ii. Automaatmehhanismide abil: 

olemasoleva kapitalivarude ammendumine, mis nõuab selle asendamist ja seega 

tööjõuvajaduse suurenemist 

d. Kas võetud meetmed sarnanevad pigem kokkuhoiuplaaniga või avaliku sektori 

investeeringutega?  

e. Millised võivad olla sotsiaalsed mõjud? / Milline ühiskonna sektor saab sellest kõige 

rohkem kasu? 

 

Probleemikaardid 

Inflatsioon: hinnad tõusevad kiiremini kui palgad ja nominaalsed intressimäärad. Kui hinnad tõusevad 

kiiremini kui palgad, väheneb tarbimine; investeeringud vähenevad ka protsessi suure volatiilsuse ja 

ebakindluse tõttu.  

Majanduslangus: negatiivse majanduskasvu periood ehk teisisõnu majanduse mahu langus. Kui 

majandustegevus aeglustub, väheneb tarbimine ja ettevõtete varud suurenevad.  

Võlakriis: valitsus suurendab nende kulusid, samal ajal kui sissetulekud vähenevad  

Töötus: töötajate nõudluse ja pakkumise tasakaalustamatus. Selle põhjuseks on majandustsükli 

kõikumine, kuna kulud on kasvanud ja ettevõtted peavad vähendama töötajate arvu, et hüvitisi mitte 

kaotada.  

Ebavõrdsus: ebavõrdsuse suurenemine rikkuse suureneva kontsentratsiooni tõttu jõukate elanike 

niigi kõrgel tasemel, mille tulemuseks on enamuse elatustaseme halvenemine. 
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Ülevaade 

Tegevus kriisi ja majandusajaloo tundmaõppimiseks.  

Eesmärgid 

● Anda ajalooline perspektiiv tänapäeva kriisile. 

● Varustada õpilasi vahenditega majanduskriisi ja nendeni viinud sündmuste uurimiseks.  

● Julgustada õpilasi kriitiliselt mõtlema kriiside ühiste ja erinevuste üle. 

 

Materjalid ja aeg 

Kriisi ajakava fotokoopia. See tegevus peaks toimuma kahe päeva jooksul. Esimesel päeval tutvustab 

õpetaja tegevust (15 minutit); järgmisel sessioonil esinevad õpilased oma ettekannetega (aeg sõltub 

õpilaste arvust ja rühmakorraldusest, kuid see võib kesta ühest tunnist kahe tunnini). 

Juhised treeneritele 

1. Pärast kaasaegse kriisiajakava läbilugemist jagage õpilased vastavalt huvikriisile väikestesse 

rühmadesse (mitte vähem kui kaks, võimalusel mitte rohkem kui neli). 

2. Igal rühmal palutakse teha põhjalik uurimus nende valitud kriisi kohta. Püüdke vältida kahe 

rühma kahekordistamist samal sündmusel. 

3. Pärast kodust uurimist teeb iga rühm ettekande enda valitud kriisisündmusest. Esitlus peaks 

kestma umbes 15 minutit. Abimaterjalid, nagu toitepunktid või plakatid, on teretulnud. 

4. Õpilased peaksid meeles pidama järgmisi punkte, mida oma esitluses arvesse võtta: 

a. Mis olid kriisi põhjused? 

b. Millist sektorit see kõige rohkem mõjutas? 

c. Kas valitsus astus midagi ette? Kui jah, siis milline(d)? 

d. Kas rahvusvahelised organisatsioonid sekkusid? 

e. Milliseid majanduspoliitilisi otsuseid rakendati? Kokkuhoid või avalik toetus? 

f. Kas riik parandas oma olukorda? / Kas lahendus leiti? 

g. Kas on võimalik tuvastada, kas tulu on ümber jaotatud? 

 

Kriisi ajaskaala  

1970. aastate lõpus, 1980. aastate alguses Ladina-Ameerika võlakriis: nn kaotatud kümnendi nime all 

laenasid Ladina-Ameerika riigid rahvusvahelistelt asutustelt tohutul hulgal raha, kogudes välisvõlga, 

mida hiljem ei suudetud tagasi maksta.  

1997. aasta Aasia finantskriis: kriis algas Tais, kuna pärast tohutu välisvõla koormuse omandamist 

põhjustas pankrot nakkusefekti, mis levis ka nende lähimatele naabritele. 



 
 

 

30 
 

1998. aasta Venemaa finantskriis: Venemaa valitsuse rubla devalveerimine takistas nende võla 

tagasimaksmist. Kriis mõjutas tõsiselt paljude naaberriikide majandust. 

2001. aasta Argentina suur depressioon: Venemaa ja teiste piirkondlike madalseisude mõju koos peso 

ja dollari vahelise ebastabiilsuse põhjustatud majandusliku ebastabiilsusega põhjustas kohutava 

majanduskriisi, milleks oli kõrge tööpuudus, rahutused, valitsuse kukkumine ja riigi välisvõlg.  

2000-ndate aastate alguse punktmull: aktsiaturu kokkuvarisemine, mille põhjustas 1990. aastate lõpus 

Internetiga seotud ettevõtete liigne spekuleerimine.  

2009. aasta Kreeka valitsuse ja võlakriis: riigivõlakriis, millega Kreeka puutus kokku aastatel 2007–2008 

toimunud finantskriisi tagajärjel. 

 2008–2014 Suur majanduslangus Hispaanias: leidis aset pärast 2008. aasta finantskriisi. Hispaania 

kriisi peamine põhjus oli eluasememull ja sellega kaasnev püsimatu kõrge SKP kasvutempo.  

2020. Ülemaailmne tervisekriis Covid-19 tõttu. 

 

Võimalikud allikad 

● Britannica Encyclopaedia  

● IMF 

● UNCTAD  

● The World Bank 
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Ülevaade 

Tegevus on mõeldud õpilastele, et nad saaksid arvesse võtta kahe mudeli erinevusi nende pakutava 

sekkumise tüübi osas. Sellega kaasneb järeltegevus, et jätkata kodus või järgmises klassis. 

 

Küsimused 

1. Näidake, milline neist neoklassikaliste ja Keynesi mudelite lähtehüpoteesidest vastab tõele: 

 

a. Hinnad: neoklassikaline mudel eeldab, et need on paindlikud, Keynesi eeldab, et need 

on jäigad 

b. Hinnad: neoklassikaline mudel eeldab, et need on jäigad, Keynesi eeldab, et need on 

paindlikud 

c. Keynesi mudel eeldab, et turud saavad end automaatselt reguleerida 

d. Neoklassikaline mudel eeldab, et majandus on täistööhõive tasemel 

e. Keynesi mudel eeldab, et majandus on täistööhõive tasemel 

Õiged vastused: a) ja d) 

2. ________mudeli puhul peaks riik sekkuma, püüdes tasakaalustada majanduslikku 

tasakaalustamatust. 

 

a) Keynesi 

b) Neoklassikaline 

Õige vastus: a) 

 

3. Fiskaalpoliitika mõjutab _____ ja rahapoliitika mõjutab _____ 

a) Raha pakkumine / kogunõudlus 

b) Intressimäärad / kogunõudlus 

c) Kogunõudlus / rahapakkumine 

d) Mitte ükski ülalmainitutest 

 

Õige vastus: c) 

 

4. Neoklassikaline mudel mõistab, et majanduse tasakaalustamatuse korral on parim poliitika 

__________ 

a) Fiskaalne 

b) Rahaline 

 

Õige vastus: b) 
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5. Keynesi mudel mõistab, et parim poliitika, mida majanduse tasakaalustamatuse korral 

kasutada, on ______ 

a) Fiskaalne 

b) Rahaline 

 

Õige vastus: a) 

 

6. Mitmekordistav efekt viitab ahelreaktsioonidele, mis toimuvad pärast seda, kui 

kogunõudlust suurendavad avaliku sektori kulutused (eelarvepoliitika) ja mis 

lõppkokkuvõttes suurendab eratulu ja SKT kasvu suuremal määral, kui algse stiimuli tekitas. 

a) Tõsi 

b) Vale 

 

Õige vastus: a) 

 

7. Kas maksude alandamine on element, mis määrab fiskaal- või rahapoliitika? 

a) Fiskaalne 

b) Rahaline 

 

Õige vastus: a) 

 

8. Kes määrab rahapakkumise? 

a) Tarbijad 

b) Erapangad 

c) Valitsus/keskpank 

 

Õige vastus: c) 

 

9. Kas rahapoliitika võib tarbimist mõjutada? 

a. Ei, tarbimist ei mõjuta rahapoliitika, kuna see ei mõjuta hindu 

b. Jah, kuigi sekundaarse mõju kaudu. Kui rahapakkumine suureneb, siis intressimäär 

langeb ja reaalsed muutujad, nagu tarbimine ja investeeringud, laienevad. Seda 

seetõttu, et ühelt poolt on inimestel vähem stiimuleid säästa ja teisest küljest rohkem 

stiimuleid pangalaenu hankida, kuna nende kulud on madalad (madalad 

intressimäärad), mis tekitab stiimuleid tarbimise või investeeringute rahastamiseks 

krediidiga. 

Õige vastus: b) 
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Graafik 1 Soojenemisribad, mis kujutavad aasta keskmisi globaalseid temperatuure (1850-2018)1 

Mõiste jätkusuutlikkus pärineb algselt metsandusest: puid peaks langetama ainult nii palju, kui see 

taaskasvab uute istandike kaudu, hoides puude populatsiooni ja saaki konstantsena. Nõrga ja tugeva 

jätkusuutlikkuse mõisted pakuvad erinevaid vastuseid küsimusele, mida tähendab jätkusuutliku varu 

säilitamine.   

Nõrka jätkusuutlikkust rakendatakse keskkonnaökonoomikas ja see põhineb vahetatavuse 

põhimõttel; looduskapitali (loodusvarad) saab asendada füüsilise kapitali (nt masinad või materiaalne 

infrastruktuur) ja inimkapitaliga (nt teadmised). Keskkonna, ühiskonna ja majanduse kolm valdkonda 

eksisteerivad eraldi ja suhtlevad ressursside vahetamise kaudu. Füüsilist kapitali tähistab 

majandussfäär, inimkapitali sotsiaalne sfäär ja looduskapitali ökoloogiline sfäär. Jätkusuutlikkus 

tähendab kapitali koguväärtuse konstantsena hoidmist (kolme kapitali liigi summa) ja võimaluse 

korral selle suurendamist. Looduslik, füüsiline ja inimkapital on võrreldavad ja vastastikku 

asendatavad, st vahetatavad ühe meetme, nimelt raha abil. Selle vahetuse läbiviimiseks on vaja 

võrdlusmeetodeid, näiteks tasuvusanalüüsi.  

On võimalik luua turge, kus kaubeldakse kolme kapitali vormiga. See viib kaubaks muutumiseni, see 

tähendab, et tasuta kaubad, nagu õhk ja vesi, mis on kogu elu aluseks, muudetakse kaupadeks, millega 

saab kaubelda nagu iga muu kaubaga. Seetõttu ei peeta seda problemaatiliseks, kui looduskapital 

väheneb tänapäeval, kui piirkonnad muutuvad kõrbeks, kui samal ajal suurendatakse füüsilist kapitali, 

näiteks teede ehitamise teel. Vahetatavuse tõttu saab keskkonnakahjusid rahaliselt hüvitada. 

Lendajad saavad hüvitada kompensatsioonimaksetega tekitatud heitkoguseid, näiteks 

metsauuendusprojektidesse. 

Nõrga jätkusuutlikkuse võtmepõhimõiste on optimeerimine - nappide ressursside parima võimaliku 

jaotuse uusklassikaline kontseptsioon. Ressursside optimaalseks jaotamiseks tuleb arvestada ja 

arvutada välismõjud. Välismõjusid põhjustavad osalejad, ilma et nad kannaksid sellest tulenevaid 

kulusid. Näiteks või siis, kui ettevõte eraldab korstnast saastunud õhku ilma filtreid paigaldamata või 

hüvitist maksmata neile, keda see mõjutab. Kui hinna sisse ei arvata välismõjusid, ei vasta optimaalne 

turutulemus optimaalsele sotsiaalsele tulemusele, mille tulemuseks on valede hinnasignaalide tõttu 

turutõrge. Välismõjude arvessevõtmine, näiteks keskkonnakahjude rahaline hüvitamine, on nõrga 

jätkusuutlikkuse kontseptsiooni keskne vahend: "Õigete hindade" abil on seni välistatud 

keskkonnakoormus arvestatud, st sisaldub hindades. Näiteks võib tuua saastunud vee või õhu maksud 

ja maksud ning heitkoguste sertifikaadid. Nõrk jätkusuutlikkus järgib põhimõtet, et saastaja maksab: 
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kes tekitab ökoloogilisi ja sotsiaalseid kulusid, peaks need ka kandma. Mis peaks aga olema liikide 

väljasuremise või ökosüsteemide degradeerumise “õige” hind, pole nii selge. 

Tugev jätkusuutlikkus on ökoloogilise ökonoomika arutelude keskmes, mis lähevad kaugemale 

ressursside optimaalse jaotuse arutamisest. Tugev jätkusuutlikkus põhineb kinnistumise põhimõttel: 

majandus on alamsüsteem, mis on kinnistunud ühiskonnas ja biofüüsikalises sfääris. Tugev 

jätkusuutlikkus eeldab, et majandus- ja sotsiaalelu põhineb asendamatutel põimitud ökosüsteemidel, 

mida tuleb säilitada. Majandustegevus seisab silmitsi ökoloogiliste piiridega. Looduse asendatavus 

muud tüüpi kapitalidega on piiratud. Optimeerimise idee asemel nõuab tugev jätkusuutlikkus sotsiaal-

ökoloogiliste süsteemide terviklikku ja süsteemset vaadet ning mõistlikku arutelu alternatiivide vahel. 

Sellest vaatenurgast lähtudes on keskkonna, sotsiaalküsimuste ja majanduse kolm valdkonda paljuski 

võrreldamatud, see tähendab, et see ei ole meetmega võrreldav ja seetõttu vastastikku asendamatu.  

Tugeva jätkusuutlikkuse mõistmisel ei ole loodus ressursside (kapitali) varu, vaid keeruline 

ökosüsteem, mis tagab inimkonnale elutähtsad funktsioonid. Loodusel on oma väärtus, sest toodetud 

kapitali ja looduse vahel on kvalitatiivsed erinevused; esimene on reprodutseeritav (nt saab ehitada 

uusi sildu), looduse hävitamine on sageli pöördumatu. "Akvaariumi kaladest saab teha kalasuppi, kuid 

kalasupist ei saa akvaariumi jaoks kala valmistada". 

 Nõrk jätkusuutlikkus Tugev jätkusuutlikkus 

Jätkusuutlik-

kuse 

tähendus 

Kapitali koguväärtuse säilitamine või 

suurendamine 

Kriitiliste loodusvarade ja 

ökosüsteemide asendamatute varude 

säilitamine 

Põhiidee Looduskapitali ja muude kapitaliliikide 

(masinad, inimkapital, raha) vahetatavus 

Manustatus; Looduse asendatavus 

muud tüüpi kapitalidega on piiratud 

Põhimõisted Optimeerimine (nappide ressursside parim 

võimalik jaotamine) Välismõjude 

internalisatsioon (põhimõte, et saastaja 

maksab 

Võrreldamatus (pole võrreldav 

mõõduga, nt rahaga); Alternatiivide 

arutamine Ettevaatuspõhimõte 

Graafiline 

taasesitlus 

 

 

Tagajärjed Keskkonnakahju rahaline hüvitamine 

(hüvitise maksmine) 

Inimtegevusel võivad olla 

pöördumatud tagajärjed 

Economic 

disciplines 

Keskkonnamajandus, ressursimajandus Ökoloogiline majandus 

Tabel 1: tugeva ja nõrga jätkusuutlikkuse võrdlus2 

 
2 Own representation on the basis of: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 27-30 
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Tugev jätkusuutlikkus põhineb ettevaatuspõhimõttel: tuleb vältida või vähendada võimalikku 

keskkonda kahjustavat kahju või reostust, mis võib muutuda inimestele ohtlikuks, isegi kui pole 

kindlust, et see tekib. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon tugineb ettevaatuspõhimõttele. 

Seetõttu peaks majandustegevus põhinema kliimauuringute tulemustel.  

 

Mis kas peaks välja nägema üleminek kliimasõbralikule ja jätkusuutlikule majandusele? Järgmised 

strateegiad erinevad põhieelduste ja lähenemisviiside poolest. 

Friedrich von Hayeki uusklassikalistel ideedel põhinev turu-liberaalne strateegia näeb turgu kui 

institutsiooni, mis ühendab individuaalse tegevuse ja sotsiaalse heaolu. Seda esindab ‘nähtamatu käe’ 
pilt, mis esindab tegevust, mis tahtmatult viib optimaalse sotsiaalse tulemuseni. See reguleerib 

pakkumist ja nõudlust turumehhanismi abil. Seega võib oma huvide järgimine ühist kasu teenida 

paremini kui mis tahes majanduse kavandamine. Riik on sunniaparaat, mille mõju konkreetsele 

majandustegevusele tuleb minimeerida. Vaba turumajandus ja vabakaubandus on säästva 

majandustegevuse parimad eeldused. Toimiva turu- ja omandisüsteemi olemasolul võib usaldada, et 

eelseisev ümberkujundamine õnnestub turuprotsesside abil spontaanselt. Turuliberaalse poliitika 

ülesanne on tagada ainult asjakohane õiguslik raamistik. Selle mudeli piires ulatub spekter 

libertaristlikest positsioonidest, mis püüavad minimeerida riigi sekkumist (Hayeki traditsiooni 

kohaselt), kuni uusklassitsistlike positsioonideni, mis otsustavad turutõrgete parandamist (näiteks 

CO2-maksu kaudu). Turutõrkeid saab vältida, kui ökoloogilistele kaupadele, nagu hea õhu ja vee 

kvaliteet, antakse hind, kuna seeläbi kasutatakse optimaalselt nappe ressursse ja tootmistegureid. 

Sellega seotud turgude laienemine toob kaasa üha uusi elupiirkondi, millel varem hinda ei olnud 

Sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise strateegia tuleneb tänapäeva tohututest 

keskkonnaprobleemidest. See on inspireeritud Karl Polanyist, erinevatest sotsiaalmajanduslikest 

teooriatest, sotsiaal-ökoloogiliste transformatsioonide uuringutest ja osaliselt ka Keynesist. Selle 

strateegia kohaselt on vaja põhjalikku ümberkujundamist, mis avab uusi teid jätkusuutliku ja õiglase 

majanduse poole. Selle strateegia piires ulatub spektrit pragmaatilistest radikaalsetest sotsiaal-

ökoloogilise ümberkujundamise ideedest. Pragmaatiline seisukoht on näiteks Saksamaa globaalsete 

muutuste nõuandekomisjoni (WBGU) seisukoht, mis pakub välja uue ülemaailmse sotsiaalse lepingu 

jätkusuutliku ülemaailmse majanduskorra jaoks. See lähenemine ökoloogilisele moderniseerimisele 

ühendab sotsiaalseid ja süsteemseid uuendusi. Tugev avalik sektor, hea avalik tehnoloogia- ja 

innovatsioonipoliitika ning avalik infrastruktuur loovad koos võimalused „kujunduse järgi 
ümberkujundamiseks“. Majanduskasv on endiselt oluline jaotuskonfliktide lahendamiseks üha 
suurema "koogi" jagamise kaudu. Majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse saab 

saavutada, eraldades majanduskasvu ressursside tarbimisest ja heitkogustest. 

Muuhulgas nõuab kasvuliikumine radikaalset sotsiaal-ökoloogilist transformatsiooni. Selles 

rõhutatakse kahte peamist jätkusuutlikkuse takistust, mis tuleb ületada: kasvuperspektiiv ja kalduvus 

kaubastada kõiki inimelusid. Kuna absoluutset lahtisidumist ei toimu, ei ole see seetõttu otstarbekas 

strateegia vajalike materjalide ja heitkoguste radikaalseks vähendamiseks. Materiaalse heaolu ja 

tarbimise kasvu asemel tuleks keskenduda inimeste heaolu ja piisavuse kasvule. Seetõttu on vaja 

dekodifitseerimist, kuna paljud piirkonnad ei sobi turul kaubana kaubeldavaks. Kui kõigile pakutakse 

hea elu põhialuseid, alates värskest õhust ja veest kuni hea hariduse, rahvatervise ja ühistranspordini, 

mitte turgudel kaubelduna, sõltub heaolu vähem (kasvavast) sissetulekust ja tarbimisest.  
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See on visioon põhjalikust ümberkujundamisest, mis viib tõeliselt jätkusuutliku ja õiglase majanduseni. 

Lähenemisviisid on poliitilised ja tuginevad tugevalt sotsiaalsetele liikumistele - näiteks tuleviku 

reeded -, et tekitada süsteemsete muutuste algatamiseks kodanikuühiskonna poolt survet altpoolt. 

See hõlmab vastupanu soovimatutele arengutele (nt pruunsöe kaevandamine), samuti säästva 

majandustegevuse uutele vormidele, nagu kogukondade liikumine, sotsiaalsed ettevõtjad või ühistud. 

Järgmises tabelis võrreldakse erinevate strateegiate põhimõtteid: 

 Turuliberaalne 

strateegia 

Sotsiaalökoloogilise 

ümberkujundamise 

pragmaatiline strateegia 

Sotsiaalökoloogilise 

transformatsiooni 

radikaalne strateegia 

Inspireeritud Hayek, 

uusklassikaline 

majandus 

Polanyi, Keynes, 

sotsiaalmajandus, 

keskkonnaökonoomika, 

ökoloogiline majandus 

Polanyi, 

sotsiaalmajandus, 

ökoloogiline majandus 

Eesmärk Turukorralduse, 

konkurentsivõime, 

kasvu 

kindlustamine 

Majanduskasvu lahutamine 

ressursside suurenevast 

tarbimisest 

Kasvult imperatiivsetelt, 

sotsiaal-ökoloogilistelt 

alternatiividelt 

eemaldumine 

Kaubaks 

muutmine 

Jah Osaliselt EI 

Muutumine  Spontaanne 

muundumine 

Ümberkujundamine 

kujunduse järgi 

Sotsiaalne innovatsioon, 

mille eesmärk on 

süsteemsed muutused 

Tabel 2: Jätkusuutliku majanduse strateegiad 3  

 
3 Own representation on the basis of: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 55. 
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Järgmine tekst põhineb Andreas Novy, Richard Bärnthaleri ja Veronika Heimerli kirjutatud raamatul 

“Zukunftsfähiges Wirtschaften”.4 

Alates 1970. aastatest on teadlased hoiatanud kasvule suunatud tööstustoodangu ja lääneliku eluviisi 

põhjustatud kasvavate ökoloogiliste probleemide eest. Vahepeal oleme keskel mitmetes 

ökoloogilistes kriisides, ennekõike kliimakriisis. Fossiilkütustel põhinevad energiasüsteemid, 

transpordiinfrastruktuur ja tööstuslik põllumajandus eraldavad kasvuhoonegaase, mis takistavad 

päikesekuumusel maa atmosfäärist pääsemist. Täna on atmosfääri kasvuhoonegaaside 

kontsentratsioon viimase 800 000 aasta kõrgeim. Selle tulemusel on globaalne keskmine temperatuur 

alates tööstuseelsest ajastust tõusnud rohkem kui ühe Celsiuse kraadi võrra. See muudab radikaalselt 

ka veeringet, kuna Maa atmosfäär neelab vett kiiremini. Sademed muutuvad ebaregulaarsemaks ja 

intensiivsemaks. Selle tagajärjeks on ilmastikuolud nagu üleujutused, pikad kuivad perioodid, 

lumekaos, metsatulekahjud ja orkaanid.  

Kliimamuutused on eriti ohtlikud, kuna maakera süsteemid ei toimi lineaarselt. Nn kallutuspunktide 

ületamisel tekivad ettearvamatud ja mõnikord üksteist tugevdavad muutused. Neid pöördepunkte ei 

saa täpselt kindlaks määrata ja nende ületamine on tavaliselt pöördumatu. Üks pöördepunkt on jää 

sulamine arktilises piirkonnas. Kuna globaalne soojenemine toob kaasa igikeltsa sulamise Arktikas, 

võimaldab see lagundada metaani eraldavaid baktereid, mis veelgi kiirendab soojenemist. Lisaks võib 

Arktika jää sulamine põhjustada radikaalset kuumuse ja külma perioodi, kuna see mõjutab Golfi voogu. 

Ebatavalised kuumad või külmad perioodid võivad põhjustada saagi ebaõnnestumist ja vähendada 

toidu saaki. Kuumus ja põud soodustavad ka metsatulekahjusid, mis omakorda põhjustavad 

süsinikdioksiidi säilitavate metsade kadu. Maa süsteem ja kliima on keerulised - neid ei saa täielikult 

reguleerida. 

Samal ajal väheneb bioloogiline mitmekesisus murettekitava kiirusega. Juba praegu on liike umbes 

20 protsenti vähem kui 20. sajandi alguses. Ja kogu maailmas ähvardab kaheksandikku meie looma- ja 

taimeliikidest väljasuremine. Eelkõige aitab tööstuslik põllumajandus metsade hävitamise ning 

pestitsiidide ja masinate kasutamise abil liikide väljasuremisele enneolematu kiirusega. Lisaks 

põhjustab tõsiseid probleeme õhusaastus tööstustest ja autode heitgaasidest, tahkete osakeste ning 

puidu või kivisöega kuumutamine ja toiduvalmistamine. Kliimamuutuste kiirenemise kõrval viib 

õhusaaste südamehaiguste, insultide, kopsuhaiguste ja vähini. Õhu, vee ja pinnase saasteained 

põhjustavad kogu maailmas üheksa miljonit surmajuhtumit, mis on kolm korda rohkem kui AIDS, 

tuberkuloos ja malaaria. 

Kliimakriisi edasise eskaleerumise vältimiseks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid 

kokku leppinud, et hoiab globaalse keskmise temperatuuri tõusu "tunduvalt alla 2 Celsiuse kraadi" 

võrreldes industriaalajastu eelsega, eesmärgiga 1,5 kraadi. Globaalse soojenemise piiramiseks kahe 

kraadini tuleb kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada 2050. aastaks 40–70 protsenti võrreldes 

2010. aastaga ja nulli aastaks 2100. Kui see suundumuse pöördumine ei õnnestu, muutub suur osa 

maakeral inimeste jaoks enne selle sajandi lõppu elamiskõlbmatu. Looduskatastroofid tabasid 

vaesemaid riike ja tõrjutud rühmi tugevamalt. Kui Holland on meretaseme tõusu eest kaitstud 

 
4

 Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020 
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kulukate tammidega, siis Bangladeshil pole võrreldavat kaitset. Äärmuslike kliimatingimustega 

kaasnevad suured lennuliikumised. Maailmapanga andmetel võib aastaks 2050 kliimamuutuste tõttu 

sundida põgenema üle 140 miljoni inimese. Sellest hoolimata ei tunnistata kliimakriisi tagajärgi 

varjupaiga andmisel endiselt.  

Ajalooliselt põhjustavad enamiku heitkoguste ja seega ka planeedipiiride ületamise varajastes 

tööstusriikides ning nüüd rikkad riigid Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Vaadates heitkoguseid elaniku 

kohta, nagu varem, on planeedil stressi vaid vähesed rikkad. Kui kõige vaesem pool maailma 

elanikkonnast tekitab ainult umbes 10% kogu maailma heitkogustest, siis kõige rikkamad 10% 

vastutavad umbes 50% eest. Ulrich Brand ja Markus Wissen räägivad Euroopa ja USA "imperiaalsest 

eluviisist", mittesäästvast eluviisist teiste arvelt. See põhineb ülemaailmsel ebavõrdsusel ja 

ekspluateerimisel. Praegune lääne toodangu- ja tarbimismudel on kasulik peamiselt nafta- ja 

autoettevõtetele ning rikaste riikide tarbijatele. Euroopa elanikkond pääseb madalate hindadega 

juurde toorainetele ja tarbekaupadele mujalt maailmast. Planeedipiiride austamiseks tuleb 

ressursside tarbimist piirata, mis süvendab jaotuskonflikte. Kuni viimase ajani kanti kulud peamiselt 

tulevastele põlvedele ja globaalsele lõunale. Viimane on aga järjest raskem, kuna lääneriikide 

ülemvõim on lainetav. 

 

Mitmete ökoloogiliste kriiside lähtepunktiks võib pidada tööstusrevolutsiooni, mis tõi kaasa 

põhimõttelise ümberkujundamise: ainulaadselt produktiivne tootmisviis ja materiaalse rikkuse tohutu 

suurenemine sai võimalikuks loodusvarade tarbimise sama massiivse kasvu tõttu ja heitkogused. 

Sellist eksponentsiaalset kasvu dünaamikat nimetatakse "suureks kiirenduseks". Järgmine diagramm 

illustreerib nii olulisi biofüüsikalisi kui ka sotsiaalmajanduslikke näitajaid, mis tööstusrevolutsiooniga 

koos tõusma hakkavad. Alates 20. sajandi keskpaigast ilmneb trend eksponentsiaalse kasvu suunas. 

Elusõbralikku kliimat ohustab seega valitsev ressursimahukas majandusmudel. Selle probleemid ei ole 

kapitalismi ebaõnnestumine, vaid on tegelikult kapitalismi edu soovimatud tagajärjed. Alates 

Euroopast on see kahe sajandi jooksul toonud jõukust, sotsiaalseid saavutusi ja kultuurilist 

emantsipatsiooni inimkonna üha suurematele osadele. Inimeste drastiline mõju meie planeedile 

peegeldub aga ka sellistes ökoloogilistes kriisides nagu kliimamuutused, liikide väljasuremine, 

loodusressursside liigkasutamine ja kõrge saasteainete tase, mis koos hakkavad ohustama kogu meie 

olemasolu. 



 
 

 

9 

 

 

Joonis 2 “Suur kiirendus”5 

Lääne tsivilisatsiooni mudel põhineb kasvul. Ajalooliselt andis majanduskasv aluse jaotuskonfliktide 

vältimiseks "koogi" suurendamise teel, teisisõnu edendades majanduskasvu kui jõukuse saavutamise 

meetodit, mitte ümberjagamist. See oli demokraatlik kompromiss, mis tagas Põhja-Ameerika ja Lääne-

Euroopa heaolukapitalismi ajal sotsiaalse rahu. Tänapäeval on maailma majandus peaaegu viis korda 

suurem kui pool sajandit tagasi. Kui kasv jätkuks sellises tempos, oleks majandus aastaks 2100 80 

korda suurem 6.  

Ka keskkonnasäästliku majanduse kontseptsioon on endiselt kindlalt pühendunud majanduskasvule. 

Rohelise kasvu eesmärk on ühendada suurenev tootmine ja sissetulek vähendatud 

ressursimahukusega. Ta püüab muuta tootmisharjumusi, seadmata kahtluse alla majandussüsteemi 

laienemisele suunatud loogikat, et jätta olemasolev eluviis muutmata. Rohelise majanduse teooriates 

eeldatakse, et loodusvarasid (looduskapital) ja toodetud kaupu (füüsiline kapital) saab asendada. Idee 

on selles, et tehnoloogiline areng ja suurenenud tootlikkus võivad tänapäeval tõsta elatustaset ning 

rikkuse suurenemisega saab kaotatud keskkonna kvaliteedi hilisemas etapis taastada "roheliste" 

investeeringute abil. Keskkonna hävitamist peetakse pöörduvaks. Majanduskasvu vastavalt rohelise 

kasvu teooriatele saab ja tuleks tõhususe suurendamise abil eraldada materjali tarbimisest ja 

heitmetest. Siinkohal nimetatakse materjali või heitkoguste vähenemist ühiku kohta (nt vähem 

heitkoguseid toodetud sõiduki kohta) suhteliseks lahtisidumiseks. Kahekraadise eesmärgi 

saavutamiseks on vaja siiski täielikku lahtisidumist, kusjuures heitkogused ja materjalitarbimine 

väheneksid majanduskasvu jätkumisest hoolimata absoluutarvudes. Absoluutne lahtisidumine on seni 

saavutatud ainult valitud perioodidel ja üksikute riikide puhul, peamiselt seetõttu, et need riigid (nagu 

Taani) on oma ressursimahukad tootmisprotsessid tellinud teistesse riikidesse (näiteks Hiina). 

Globaalselt pole absoluutset lahtisidumist toimunud. Tehnoloogilised nõuded absoluutsest 

 
5 Steffen, Broadgate, Deutsch, Gaffney, Ludwig, 2015, on the basis of Global IGBP Change – International Geosphere-Biosphere 

Programme, 2015 
6

 Jackson, 2009 
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lahtisidumisest oleksid tohutud. Lisaks sellele on efektiivsuse suurendamise säästupotentsiaal 

enamasti realiseeritud vaid osaliselt, kuna tarbimise vähenemine ühes sfääris viib tarbimise 

suurenemiseni mujal. Seda nimetatakse tagasilöögi efektiks. Tooted võivad tehnoloogia arenguga 

odavneda, mis omakorda loob täiendava tarbimise jaoks suurema ostujõu. Näiteks kui autod 

kulutavad vähem kütust, säästavad inimesed raha tankimisel, mille nad võivad kulutada pikemate 

vahemaade läbimiseks või lendamiseks.   

 

Joonis 1 Aastane süsinikdioksiidi heitkoguste 

intensiivsus, 1965–2015 7 

 

Joonis 2 Aastane süsinikdioksiidi heide maailma 

regioonide kaupa, 1965–2015 8 

Kaks ülaltoodud joonist näitavad nii süsinikdioksiidi heitkoguste intensiivsust ühe dollari kohta kui ka 

absoluutseid süsinikdioksiidi heitkoguseid. Heitkoguste intensiivsuse langus (joonis 1) näitab suhtelist 

lahtisidumist viimastel aastakümnetel, eriti madala sissetulekuga riikides. Ülemaailmselt on suhteline 

lahtisidumine olnud väike. Vaatamata sellele suundumusele on maailm kaugel absoluutsest 

heitkoguste vähendamisest. Teine joonis näitab, et absoluutset lahtisidumist ei ole toimunud - 

heitkogused koos majanduskasvuga ikka kasvavad (?).  

Empiiriliselt ei saa jätkusuutlikkuse suundumust tuvastada. Vastupidi, ülemaailmne energianõudlus 

kasvas 2000. aastast kuni 2017. aastani üle 40 protsendi. 81 protsenti nõudlusest rahuldatakse 

endiselt fossiilkütuste abil. Fossiilkütuste tööstus domineerib jätkuvalt maailmamajanduses; 2018. 

aasta kümnest suurimast ettevõttest kaheksa olid nafta-, auto- ja energiasektoris. Need ettevõtted 

moodustavad koos mõttekaaslaste poliitikute, ametiühingute ja meediaga mõjuka fossiilkütuse bloki, 

mis kaitseb status quot. Söe-, nafta- ja autotööstus on seni edukalt kaitsnud oma omandit (fossiilsete 

ressursside osas) ja turge (mootoriga eratranspordi ja "odava" energia jaoks). Võimuküsimustega 

tegelemata on kliimakriisiga võitlemine keeruline. ?). 

Ehkki tõsiasi, et maailm, nagu me seda teame, on ohustatud, on levinud peavoolumeediasse ja 

jõudnud poliitilisse päevakorda, on tänu reedele tuleviku nimel liikumistele siiski ambitsioonikad 

kliimameetmed puudu. Me oleme selles, mida Tim Jackson nimetab „kasvudilemmaks“; loobumine 

oma majanduse kasvamisest näib põhjustavat majanduslikku ja sotsiaalset kokkuvarisemist, samas kui 

edasine kasvupüüdlemine võib hävitada globaalsed ökosüsteemid, mis on meie eksistentsi alus9. On 

ilmne, et me ei saa enam majanduskasvule loota. Tavapärane asjaajamine pole enam võimalus. Teine 

tootmis-, tarbimis- ja eluviis on hädavajalik. Kuidas see maa peal välja võib näha? 

 
7

 Jackson, 2016, p.142 

8
 Jackson, 2016, p.144 

9
 Jackson, 2009 
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Kõigi inimeste jaoks pole piisavalt ressursse, et nad saaksid nautida keskmise eurooplase materiaalset 

elatustaset. Seetõttu ei saa Lääne ressursimahukat elatustaset kogu maailmas üldistada. Hoolduse 

praegusel viisil ei ole võimalik kõigi jaoks heaolu saavutada ökoloogilises piires.  

Kate Raworth pakub oma raamatus Donut Economics10 välja, et majanduste eesmärk ei peaks olema 

SKP kasv, vaid see, et kõigil oleks olemas see, mis on eluks hädavajalik, ja samal ajal tagama, et 

kriitilised planeediprotsessid ei satuks ohtu. Ta kasutab sisemise ja välimise rõngaga sõõrikujulise kuju 

kujutist turvalise ja õiglase ruumina, milles inimkond peaks tegutsema. Selle sõõriku sees on 

ressursikasutus piisavalt kõrge, et jõuda sotsiaalse heaolu aluseni (sisemine ring), kuid piisavalt madal, 

et mitte ületada planeedipiire (välimine ring). Lähtudes „turvalise ja õiglase ruumi“ raamistikust, on 
O´Neill jt. soovitada võtta kasutusele inimvajadustel põhinev lähenemisviis. Toitumine, kanalisatsioon, 

sissetulek, juurdepääs energiale, haridus, sotsiaalne tugi, võrdsus, demokraatlik kvaliteet ja tööhõive 

on vajadused, mis tuleks rahuldada. 

Lisaks hõlmavad need inimese heaolu kahte mõõdet, nimelt enda teatatud rahulolu eluga ja tervisliku 

eluea hindamine “hea elu” mõõtmiseks. Turvalise ruumi mõõtmiseks riiklikus mastaabis ühendavad 
nad riiklikud tarbimispõhised keskkonnajalajäljed (ökoloogiline jalajälg, materjali jalajälg) ja planeedi 

piirid “vähendatud” (mõõdud: CO2 heitkogused, fosfor, lämmastik, sinine vesi, eHANPP). See 
lähenemine annab meile ettekujutuse sellest, milline võiks olla hea elu kõigile planeedi piirides, ja 

paneb meid mõistma, kui kaugel me selle saavutamisest oleme. Praegu ei täida ükski riik kõiki 

põhivajadusi, ületamata jätkusuutlikkuse künniseid. Strateegiad levitamise parandamiseks? vaja on 

süsteeme, et vajadusi saaks säästlikumalt täita. Selles mängivad olulist rolli nii piisavus kui ka võrdsus. 

Kõigi inimeste väärika elu poole püüdlev kliimapoliitika nõuab ümberjagamispoliitikat ning sõltub 

kollektiivsete otsuste tegemisest ja kollektiivsetest sätetest.  

 

 

Joonis 3 Riiklik tulemuslikkus võrreldes "turvalise ja õiglase ruumiga" Ameerika Ühendriikide ja Sri 

Lanka jaoks. Ideaalis oleks riigil sinised kiilud, mis jõuavad sotsiaalse piirini (sotsiaalse läve sees pole 

midagi valget) ja rohelised kiilud biofüüsikalises piires ( miski pole roheline väljaspool biofüüsikalist 

piiri). 

 
10

 Raworth, 2017 

USA Sri Lanka 
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Mõiste jätkusuutlikkus tuleneb algselt metsandusest; langetada tuleks ainult nii palju puid, kui see 

kasvab uute istandike kaudu, hoides puude populatsiooni ja saagikuse konstantsena. Nõrga ja tugeva 

jätkusuutlikkuse mõisted pakuvad erinevaid vastuseid küsimusele, mida tähendab jätkusuutliku varu 

säilitamine. 

Nõrka jätkusuutlikkust rakendatakse keskkonnaökonoomikas ja see põhineb vahetatavuse 
põhimõttel: looduskapitali (loodusvarad) saab asendada füüsilise kapitaliga (nt masinad või 
materiaalne infrastruktuur) ja inimkapitaliga (nt teadmised). Keskkonna, ühiskonna ja majanduse kolm 
valdkonda eksisteerivad eraldi ja suhtlevad ressursside vahetamise kaudu. Füüsiline kapital sisaldub 
majandussfääris, inimkapital sotsiaalsfääris ja looduskapital ökoloogilises sfääris. Jätkusuutlikkus 
tähendab kapitali koguväärtuse (kolme kapitali liigi summa) konstantsena hoidmist ja võimaluse korral 

selle suurendamist. Selle vahetatavuse põhimõtte kohaselt on looduslik, füüsiline ja inimkapital 
võrreldav ja vastastikku asendatav, st vahetatav ühe meetme abil: raha. Selle vahetuse läbiviimiseks 
on vaja võrdlusmeetodeid, näiteks tasuvusanalüüsi.  
 

Võib luua turge, kus kaubeldakse kolme kapitali vormiga. See viib kaubaks muutumiseni, see 

tähendab, et tasuta kaubad, nagu õhk ja vesi, mis on kogu elu aluseks, muudetakse kaupadeks, millega 

saab kaubelda nagu iga muu kaup. Seetõttu ei peeta seda problemaatiliseks, kui looduskapital 

väheneb tänapäeval, kui piirkonnad muutuvad kõrbeks, kui samal ajal suurendatakse füüsilist kapitali, 

näiteks teede ehitamise teel. Vahetatavuse seisukohalt saab keskkonnakahju rahaliselt hüvitada. 

Lendajad saavad metsauuendusprojektidesse maksta hüvitist, mis "kompenseerib" tekitatud 

heitkoguseid.  

Nõrga jätkusuutlikkusega seotud põhimõiste on optimeerimine - nappide ressursside parima 

võimaliku jaotuse uusklassikaline kontseptsioon. Ressursside optimaalseks jaotamiseks tuleb 

arvestada ja arvutada välismõjusid, nn välismõjusid. Välismõjusid põhjustavad osalejad, ilma et nad 

sellega seotud kulusid kannaksid: näiteks kui ettevõte eraldab korstnast saastunud õhku ilma filtreid 

paigaldamata või hüvitist maksmata neile, keda see mõjutab. Kui välismõjud ei sisaldu hinnas, ei vasta 

turuoptimum sotsiaalsele optimumile, mille tulemuseks on valede hinnasignaalide tõttu turutõrge. 

Välismõjude internaliseerimine, näiteks keskkonnakahjude rahaline hüvitamine, on nõrga 

jätkusuutlikkuse kontseptsioonis seega keskne majanduspoliitika vahend: "Õigete hindade" abil 

sisestatakse siiani väliskeskkonnast tulenevad koormused, st need sisalduvad hindades. Näiteks on 

saastunud vee või õhu maksud või maksud ning heitkogustega kauplemise sertifikaadid. Nõrk 

jätkusuutlikkus järgib põhimõtet, et saastaja maksab: kes tekitab ökoloogilisi ja sotsiaalseid kulusid, 

peaks need ka kandma. Mis peaks aga olema liikide väljasuremise või ökosüsteemide degradeerumise 

“õige” hind, pole nii selge. 

Tugev jätkusuutlikkus on ökoloogilise ökonoomika arutelude keskmes ja läheb kaugemale ressursside 

optimaalse jaotamise arutelust. Tugev jätkusuutlikkus põhineb kinnistamise, mitte asendatavuse 

põhimõttel: majandus on alamsüsteem, mis on kinnistunud ühiskonnas ja biofüüsikalises sfääris. 

Tugev jätkusuutlikkus eeldab, et majandus- ja sotsiaalelu põhineb asendamatutel põimitud 

ökosüsteemidel, mida tuleb säilitada. Majandustegevus seisab silmitsi ökoloogiliste piiridega. Looduse 

asendatavus muud tüüpi kapitaliga on piiratud. Optimeerimise idee asemel nõuab tugev 

jätkusuutlikkus sotsiaal-ökoloogiliste süsteemide terviklikku ja süsteemset vaadet ning mõistlikku 

arutelu alternatiivide vahel. Sellest vaatenurgast lähtudes on keskkonna, sotsiaalküsimuste ja 

majanduse kolm valdkonda paljuski võrreldamatud, see tähendab, et see ei ole meetmega võrreldav 
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ja seetõttu vastastikku asendamatu. Näiteks lendude kompensatsioonimaksed ei saa kunagi 

kompenseerida lendude heitkoguseid, kuna ökoloogia ja ökonoomsuse kahte süsteemi ei saa 

üksteisega korvata. Niipea kui heitmed eralduvad, avalduvad need biofüüsikalised mõjud, näiteks 

kasvuhooneefekt, mida nende keerukuse tõttu ei saa kunagi üks-ühele ümber pöörata. Isegi kui puud 

istutataks kompensatsioonina, ei seo nad CO2 nii kaua, kui atmosfääri paisatud C02 eluiga: mitu tuhat 

aastat. 

Tugeva jätkusuutlikkuse mõistmisel ei ole loodus ressursside (kapitali) varu, vaid keeruline 

ökosüsteem, mis tagab inimkonnale elutähtsad funktsioonid. Loodusel on oma väärtus, sest toodetud 

kapitali ja looduse vahel on kvalitatiivsed erinevused: esimene on reprodutseeritav (nt saab ehitada 

uusi sildu), looduse hävitamine on sageli pöördumatu. "Akvaariumi kaladest saab teha kalasuppi, kuid 

kalasupist ei saa akvaariumi jaoks kala valmistada". 

Tugev jätkusuutlikkus põhineb ettevaatuspõhimõttel: tuleb vältida või vähendada võimalikku 

keskkonda kahjustavat kahju või reostust, mis võib inimestele ohtlikuks muutuda, isegi kui selle 

tekkimine pole 100 protsenti kindel. Seetõttu on ebakindlates olukordades vaja valitsuse 

keskkonnakaitset, et vältida võimalikke katastroofilisi kahjusid. Sellest lähtuvalt on vastutustundetu 

esitada mittetäielikke teadmisi tegevusetuse põhjenduseks, kui on oht pöördumatuks ja ohtlikuks 

kahjustamiseks. Muude lepingute ja määruste hulgas kehtestati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonis (UNFCCC) rahvusvahelisel tasandil keskkonnakaitse ettevaatuspõhimõte. 

Ettevaatuspõhimõte annab õigustuse väitele, et jätkusuutlik majandustegevus peaks põhinema 

kliimauuringute tulemustel. 
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 Nõrk jätkusuutlikkus Tugev jätkusuutlikkus 

Jätkusuutlik-

kuse 

tähendus 

Kapitali koguväärtuse säilitamine või 

suurendamine 

Kriitiliste loodusvarade ja 

ökosüsteemide asendamatute varude 

säilitamine 

Põhiidee Looduskapitali ja muude kapitaliliikide 

(masinad, inimkapital, raha) vahetatavus 

Manustatus; Looduse asendatavus 

muud tüüpi kapitalidega on piiratud 

Põhimõisted Optimeerimine (nappide ressursside parim 

võimalik jaotamine) Välismõjude 

internalisatsioon (põhimõte, et saastaja 

maksab 

Võrreldamatus (pole võrreldav 

mõõduga, nt rahaga); Alternatiivide 

arutamine Ettevaatuspõhimõte 

Graafiline 

taasesitlus 

 

 

Tagajärjed Keskkonnakahju rahaline hüvitamine 

(hüvitise maksmine) 

Inimtegevusel võivad olla 

pöördumatud tagajärjed 

Economic 

disciplines 

Keskkonnamajandus, ressursimajandus Ökoloogiline majandus 

Tabel 1 Nõrga ja tugeva jätkusuutlikkuse võrdlus 11 

Ilmselt ei ole tavapärane kasutamine tavaline. Kuidas peaks aga välja nägema üleminek 
kliimasõbralikule ja jätkusuutlikule majandusele? Järgmised ideaaltüüpilised strateegiad erinevad oma 

põhieelduste ja lähenemisviiside poolest. 

 
Turuliberaalne strateegia, mis põhineb nii uusklassikalistel kui ka Friedrich von Hayeki ideedel, näeb 

turgu kui institutsiooni, mis ühendab individuaalset tegevust ja sotsiaalhoolekannet. Seda esindab 

"nähtamatu käe" kujutis, mis tähistab tegevust, mis viib tahtmatult sotsiaalse optimumini. See 

reguleerib pakkumist ja nõudlust turumehhanismi abil. Seega teenib oma huvide järgimine 

teoreetiliselt ühist hüve paremini kui mis tahes majanduse kavandamine. Riiki nähakse 

sunniaparaadina, mille mõju konkreetsele majandustegevusele tuleb minimeerida. Vaba 

 
11 Own representation on the basis of: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 27-30 
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turumajandus ja vabakaubandus on säästva majandustegevuse parimad eeldused. Toimiva turu- ja 

omandisüsteemi olemasolul võib usaldada, et eelseisev ümberkujundamine õnnestub turuprotsesside 

abil spontaanselt. Turuliberaalse poliitika ülesanne on tagada ainult asjakohane õiguslik raamistik. 

Selle mudeli piires ulatub spekter libertaristlikest positsioonidest, mis püüavad minimeerida riigi 

sekkumist (Hayeki traditsiooni järgi), kuni uusklassitsistlike positsioonideni, mis otsustavad parandada 

turutõrkeid (näiteks süsiniku (CO2) maksu kaudu). Turutõrkeid saab vältida, kui ökoloogilistele 

kaupadele, nagu hea õhu ja vee kvaliteet, antakse hind, kuna seeläbi kasutatakse optimaalselt nappe 

ressursse ja tootmistegureid. Sellega seotud turgude laienemine toob kaasa üha enamate 

eluvaldkondade kaubaks muutumise, millel varem hinda ei olnud. 

Sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise strateegia tuleneb tänapäeva tohututest 

keskkonnaprobleemidest. See on inspireeritud Karl Polanyist, erinevatest sotsiaalmajanduslikest 

teooriatest, sotsiaal-ökoloogiliste transformatsioonide uuringutest ja osaliselt ka Keynesist. Selle 

strateegia kohaselt on vaja põhjalikku ümberkujundamist, mis avab uusi teid jätkusuutliku ja õiglase 

majanduse poole. Selle strateegia piires ulatub spektrit pragmaatilistest radikaalsetest sotsiaal-

ökoloogilise ümberkujundamise ideedest. Pragmaatiline seisukoht on näiteks Saksamaa globaalsete 

muutuste nõuandekomisjoni (WBGU) seisukoht, mis pakub välja uue ülemaailmse sotsiaalse lepingu 

jätkusuutliku ülemaailmse majanduskorra jaoks. See lähenemine ökoloogilisele moderniseerimisele 

ühendab sotsiaalseid ja süsteemseid uuendusi. Tugev avalik sektor, hea avalik tehnoloogia- ja 

innovatsioonipoliitika ning avalik infrastruktuur loovad koos võimalused „kujunduse järgi 
ümberkujundamiseks“. Majanduskasv on endiselt oluline jaotuskonfliktide lahendamiseks üha 

suurema "koogi" jagamise kaudu. Majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse saab 

saavutada, eraldades majanduskasvu ressursside tarbimisest ja heitkogustest. 

Muuhulgas nõuab kasvuliikumine radikaalset sotsiaal-ökoloogilist transformatsiooni. Selles 

rõhutatakse kahte peamist jätkusuutlikkuse takistust, mis tuleb ületada: kasvuperspektiiv ja kalduvus 

kaubastada kõiki inimelusid. Kuna absoluutset lahtisidumist ei toimu, ei ole see seetõttu otstarbekas 

strateegia vajalike materjalide ja heitkoguste radikaalseks vähendamiseks. Materiaalse heaolu ja 

tarbimise kasvu asemel tuleks keskenduda inimeste heaolu ja piisavuse kasvule. Seetõttu on vaja 

dekodifitseerimist, kuna paljud piirkonnad ei sobi turul kaubana kaubeldavaks. Kui kõigile pakutakse 

hea elu põhialuseid, alates värskest õhust ja veest kuni hea hariduse, rahvatervise ja ühistranspordini, 

mitte turgudel kaubelduna, sõltub heaolu vähem (kasvavast) sissetulekust ja tarbimisest.  

See on visioon põhjalikust ümberkujundamisest, mis viib tõeliselt jätkusuutliku ja õiglase majanduseni. 

Lähenemisviisid on poliitilised ja tuginevad tugevalt sotsiaalsetele liikumistele - näiteks tuleviku 

reeded -, et tekitada süsteemsete muutuste algatamiseks kodanikuühiskonna poolt survet altpoolt. 

See hõlmab vastupanu soovimatutele arengutele (nt pruunsöe kaevandamine), samuti säästva 

majandustegevuse uutele vormidele, nagu kogukondade liikumine, sotsiaalsed ettevõtjad või ühistud. 

Järgmises tabelis võrreldakse erinevate strateegiate põhimõtteid: 
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 Turuliberaalne 

strateegia 

Sotsiaalökoloogilise 

ümberkujundamise 

pragmaatiline strateegia 

Sotsiaalökoloogilise 

transformatsiooni 

radikaalne strateegia 

Inspireeritud Hayek, 

uusklassikaline 

majandus 

Polanyi, Keynes, 

sotsiaalmajandus, 

keskkonnaökonoomika, 

ökoloogiline majandus 

Polanyi, 

sotsiaalmajandus, 

ökoloogiline majandus 

Eesmärk Turukorralduse, 

konkurentsivõime, 

kasvu 

kindlustamine 

Majanduskasvu lahutamine 

ressursside suurenevast 

tarbimisest 

Kasvult imperatiivsetelt, 

sotsiaal-ökoloogilistelt 

alternatiividelt 

eemaldumine 

Kaubaks 

muutmine 

Jah Osaliselt EI 

Muutumine  Spontaanne 

muundumine 

Ümberkujundamine 

kujunduse järgi 

Sotsiaalne innovatsioon, 

mille eesmärk on 

süsteemsed muutused 

Tabel 2: Jätkusuutliku majanduse strateegiad 12  

 
12 Own representation on the basis of: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, p. 55. 
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Kaubatoode: protsess, mille käigus muudeti varem tasuta ressursid või avalikud teenused, näiteks 

värske õhk, vesi või haridus, kaubaks (toodeteks, mida saab osta ja müüa). Selle tulemusel 

rakendatakse optimeerimise turuloogikat üha enamates inimelu valdkondades. Decommodification: 

Reverting the trend of commodification by withdrawing resources or services from being traded on 

markets like commodities.  

Lahtisidumine, absoluutne: heitkogused ja / või materjalitarbimine vähenevad, samal ajal kui 

majandustoodang kasvab. 

Lahtisidumine, suhteline: heitkoguste intensiivsus või materjali intensiivsus ühiku kohta väheneb (nt 

vähem heitkoguseid toodetud sõiduki kohta) võrreldes majandusliku toodanguga. Kuid 

absoluutarvudes võivad heitkogused tõusta (nt kui sõidukeid toodetakse rohkem). 

Suur kiirendus: nii biofüüsikaliste kui ka sotsiaalmajanduslike näitajate eksponentsiaalne 

kasvudünaamika. See näitab kapitalismi eduloo soovimatuid tagajärgi (inimeste drastilise mõju tõttu). 

Imperiaalne eluviis: Euroopa ja USA mittesäästev eluviis, mis põhineb ülemaailmsel ebavõrdsusel ja 

ülemaailmse lõunaosa ärakasutamisel. 

Jätkusuutlikkus, nõrk: jätkusuutliku varu säilitamine tähendab aktsiakapitali üldise väärtuse 

säilitamist. Looduskapital, füüsiline kapital ja inimkapital on seega omavahel asendatavad ja neid saab 

üksteisega asendada.  

Jätkusuutlikkus, tugev: jätkusuutliku varu säilitamine tähendab kriitiliste loodusvarade ja 

ökosüsteemide asendamatute "varude" säilitamist, millest sõltub majandus ja sotsiaalne elu. Neid ei 

tohi asendada.  

Kallutuspunktid: punkt, kus varem lineaarne areng muutub tugeva kiirenduse, teatud 

tagasisideahelate või suuna muutmise tõttu järsult.  
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Tegevuse 

pealkiri 

Kliimakriisi küsimustiku tabel 

Ülevaade Osalejad istuvad koos väikestes rühmades (3-4 inimest) ja vastavad küsimustele 

kliimakriisi kohta, mille koolitaja ette loeb. Seejärel arutavad rühmad vastuseid 

mõtlemapanevatele küsimustele. 

Eesmärgid ● Saada ülevaade mõnest kliimakriisi põhiprobleemist 

Materjalid - 

Aeg 10 - 30 minutit 

Grupi suurus Töötab igas rühmasuuruses või võrgus selliste programmidega nagu Mentimeter 

Juhend 

koolitajatele 

 

1. Jagage klass väikestesse rühmadesse 

2. Lugege läbi iga vooru küsimused  

3. Pärast iga vooru andke vastused küsimustele ja ärgitage arutelu. Millised vastused 

neid üllatasid? Miks?  

 

 1. ring 

 

1. Milline protsent ülemaailmsest primaarenergia varustusest tuleb fossiilkütustest?  

A) Umbes 30% B) Umbes 55% C) Umbes 80%  

2. 2. Õige või vale?  

Kliimamuutused on lineaarne protsess, mis muutub praegu järjest kiiremaks.  

3. Õige või vale?  

Metsade hävitamine ja elupaikade hävitamine võivad põhjustada uute haiguste 

puhkemise.  

4. Õige või vale?  

Alates 20. sajandi algusest on umbes 20 protsenti maakera liikidest välja surnud.  
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5. Poolekraadine erinevus: kui palju prognoositakse putukate kadu, kui keskmine 

temperatuuri tõus on 1,5 kraadi asemel 2 kraadi?  

A) kaks korda suurem B) kolm korda suurem C) viis korda suurem  

 

2. ring   

1. 1. Õige või vale?  

Kui kõige vaesem pool maailma elanikkonnast tekitab ainult umbes 10% kogu 

maailma heitkogustest, siis kõige rikkamad 10% vastutavad umbes 50% eest.  

2. 2Õige või vale?  

100 ettevõtet ja organisatsiooni, kes vastutavad kõige suuremate heitkoguste 

eest, on põhjustanud enam kui 80% kogu maailma kasvuhoonegaaside 

heitkogustest alates 1988. aastast.  

3. Õige või vale?  

Juba täna kaotab ekstreemsete ilmastikunähtuste tõttu eksisteerimise võimalus 

rohkem kui vägivalla ja sõja tõttu.  

4. Õige või vale?  

Kogu maailmas põhjustavad õhu, vee ja pinnase saasteained üheksa miljonit 

surmajuhtumit, mis on kolm korda rohkem kui AIDS, tuberkuloos ja malaaria.  

5. Õige või vale?  

2016. aastal põhjustas õhusaaste Euroopas ligi 30 000 enneaegset surma. 

Aruandlus ja 

hindamine 

1. vastusevoor:  

1. C. Primaarenergia üldvarust 28% tuleb kivisöest, 22% gaasist ja 32% naftast13.  

2. Vale. Kliimakriis on veelgi ohtlikum, kuna temperatuur ei tõuse lihtsalt lineaarselt. 

Niinimetatud kallutuspunktide ületamise korral võivad globaalse kliimasüsteemi 

terved alamsüsteemid kokku variseda.  

3. Tõsi. Paljud äsja tekkivad patogeenid on loomset päritolu. Elupaikade hävitamine 

viib eluslooduse lähemale inimasustusele, mis võib viia haiguste puhkemiseni. 

Näiteks ebola (päritolu nahkhiireliigid) on levinum pärast ulatuslikku metsaraiet 

ning ka sääskede poolt levitatud haigused on levinumad raadatud aladel. 14S  

4. Tõsi. Eriti tööstuslik põllumajandus aitab liikide hävimisele enneolematult palju 

kaasa metsade raadamise ning pestitsiidide ja masinate kasutamise kaudu.  

5. B. 1,5-kraadise globaalse soojenemise tõttu prognoositakse, et 6% putukatest 

kaotab vähemalt poole oma levialast. 2-kraadise globaalse soojenemise korral 

 
13

 IEA 

14
 Shah, 2020 
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prognoositakse isegi 18% putukate kadu, mis tähendab kolm korda suuremat 

liikide kadu. 15   

 

2. Vastustevoor: 

1. Õige. 

2. Vale. 100 ettevõtet ja organisatsiooni, kes vastutavad kõige suuremate heitmete 

eest, on põhjustanud 71% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest alates 

1988. aastast.16 

3. Tõsi. Pealegi, kui Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärke ei täideta, muutub suur osa 

maakera inimeste jaoks enne käesoleva sajandi lõppu elamiskõlbmatuks.  

4. Õige.  

5. Vale. 2016. aastal põhjustas õhusaaste Euroopas ligi 500 000 enneaegset surma.17 

Nõuanded 

koolitajale 

Tegevust saab lühendada, mängides ainult ühe ringi või jättes vähem aega aruteludeks. 

 

Tegevuse 

pealkiri 

Järeltegevus: kliimakriisi viktoriini uurimine 

Ülevaade Väikestes rühmades leiavad osalejad loomingulisi viise kliimakriisist teavitamiseks. 

Eesmärgid ● Põhjalikumalt käsitleda kliimakriiside ühte aspekti 

● Ühiselt leida võimalusi kliimakriisist tõhusaks teavitamiseks 

Materjalid Paber, Pliiatsid, võimalik, et muu materjal 

Aeg 30 – 60 minutit 

Grupi suurus Töötab kõikide gruppidega.  

Juhendid 

koolitajale 

 

1. Pange viktoriinist õiged vastused tahvlile kirja. 

2. Iga viktoriinirühm valib fakti, millele keskenduda. 

 
15 IPCC, 2018 
16

 Griffin, 2017 

17
 European Environment Agency, 2019 
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3. Kutsu iga rühma arutama oma fakti, sealhulgas selle põhjuseid ja tagajärgi. Paluge 

osalejatel välja mõelda loov ja tõhus viis nende faktide laiemale publikule 

edastamiseks. Osalejad said nt. mõtle välja minidraama, uudiste reportaaž, 
pildiseeria, luuletus, koomiks või midagi muud.  

4. Igal rühmal palutakse oma fakti laiemale rühmale tutvustada. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Austa iga rühma loomingulist panust. Variant: koos saate proovida välja selgitada, mis olid 

efektiivse suhtluse põhielemendid. 

 

Tegevuse 

pealkiri 

Õiglane jaotamine? 

Ülevaade Osalejad hindavad kliimaga seotud piirkondlikku ebavõrdsust ja arutavad õigete vastuste 

põhjal neid ebavõrdsusi. 

Eesmärgid ● Et mõista, kuidas ebaproportsionaalselt erinevad piirkonnad kliimamuutustele 

kaasa aitavad 

Materjalid 6 märkmikku (Euroopa, Põhja-Ameerika, Kesk- ja Ladina-Ameerika, Aasia, Okeaania, 

Aafrika) 

Aeg 25-40 minutit 

Groupi suurus Töötab igas suuruses, ideaalis vähemalt 10 osalejat 

Juhendid 

koolitajatele 

 

1. Mark out 6 areas in the room to represent each of the following regions: Europe, 

North America, South America, Asia, Oceania and Africa. 

2. Explain to the group that 10 of them should split up and stand in the marked 

“regions” to represent the regions share of a) population b) production based 
emissions c) historical emissions d) the people at risk (see explanation of terms) 

3. When the participants have settled into place let them know the actual break 

down so they can rearrange themselves according to it.  

 

Mõistete selgitus:  

● Tootmispõhised heitkogused: fossiilkütuste ja tsemendi tootmise aastased CO₂-
heited (2013). See on tavapärane viis riikide heitkoguste vaatamiseks, kuid see 

ignoreerib fossiilkütuste ning kaupade ja teenuste importi ja eksporti. 

● Tarbimispõhised heitkogused: kõigi riigis tarbitavate kaupade ja teenuste 

süsinikujälg (2012), sealhulgas import ja eksport. Tootmispõhiste heitmetega 
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võrreldes on suuremate eksportijate, nagu Hiina, heitkogused madalamad, samas 

kui netoimportijatel, näiteks Suurbritannial, suuremad.  

● Ajaloolised heitkogused: energiakasutamisest tulenevad CO₂-heited 1850–2011. 

Need ajaloolised (või „kumulatiivsed”) heitkogused jäävad asjakohaseks, kuna CO₂ 
võib õhus püsida sajandeid. Ohustatud inimesed: tavalisel aastal üleujutuste, 

põua või äärmuslike temperatuuride tõttu vigastatud, kodutuks jäänud, 

ümberasustatud või hädaabi vajavad inimesed. Kliimamuutused süvendavad 

eeldatavasti paljusid neist ohtudest. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Erinevate voorude jaoks tuleks 10 inimest jaotada järgmiselt: 

 Elanike arv Tootmispõhised 

heitkogused 

Ajaloolised 

heited 

Ohustatud 

inimesed 

Euroopa 1 2 4 0 

Aafrika 2 0 0 1 

Aasia 6 6 3 9 

Põhja- 

Ameerika 

1 2 3 0 

Lõuna- 

Ameerika 

0 0 0 0 

Okeaania 0 0 0 0 

 

Arutage osalejatega: kas olete üllatunud? Kuidas suhtute oma haavatavusse kliimariskide 

ja oma heitmete osakaalu suhtes? Valikuliselt arutage ka: Kuidas tuleks heitkoguseid 

arvestada: tootmispõhine, tarbimispõhine või ajalooliste heitkoguste põhjal? Miks? Mida 

oleme tegevusest õppinud? 

Nõuanded 

koolitajatele 

Kui teil on vähem aega, võite näidata ka süsinikukaardi videot http://www.carbonmap.org  

(2 min) ja seejärel arutada küsimusi (8min). 

 

  

http://www.carbonmap.org/
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Tegevuse 

pealkiri 

Kasvu simuleerimine  

Ülevaade Osalejad simuleerivad lineaarset kasvu ja eksponentsiaalset kasvu. 

Eesmärgid ● Eksponentsiaalse kasvu dünaamika tundmaõppimiseks 

Materjalid - 

Aeg Group size 

Grupi suurus Töötab kõigi rühma suurustega 

Juhend 

koolitajatele 

 

1.  Selle harjutuse jaoks peavad osalejad istuma klassiruumis (ridades). Juhul, kui 

osalejad istuvad ringis, paluge neil panna toolid klassiruumi (read üksteise kõrvale 

JA ette).  

2. Selgitage osalejatele, et simuleerite nüüd lineaarset kasvu. Seetõttu peaks 

esimene õpilane tõusma püsti ja koputama enda kõrval osalejat õlale. Pärast õlale 

koputamist tõuseb see ja iga järgmine osaleja püsti ja koputab järgmist inimest, 

kuni kogu rühm seisab. Vahepeal ajate gruppi.  

3. Öelge rühmale, kui kaua lineaarne kasvu simulatsioon aega võttis.  

4. Selgitage osalejatele, et rühm simuleerib mõne hetke pärast eksponentsiaalset 

kasvu. Selgitage, et keskmise rea keskel olev osaleja (st kõige kesksem osaleja) 

peaks alustama püsti tõusmisest ja kahe teise osaleja õlgadele koputamisest. 

Need kaks ja kõik teised osalejad jätkavad protsessi püsti seistes ja koputades veel 

kahte osalejat, kuni nad kõik seisavad.  

5. Paluge osalejatel ära arvata, kui kaua grupil aega võtab, kuni kõik osalejad 

seisavad.  

6. Tehke tegevust eksponentsiaalse kasvu jäljendamiseks (simulatsioon on ainult 

eksponentsiaalse kasvu ligikaudne arv, see on natuke aeglasem kui 

eksponentsiaalne kasv).  

7. Järeldus: kui räägime majanduse kasvust (protsendipunktides), räägime 

eksponentsiaalsest kasvust. Seda seetõttu, et kasvu arvutamise alus ei jää samaks 

(nagu lineaarse kasvu korral), vaid kasvab ise igal aastal. See kasvav alus toob 

kaasa hoopis teistsuguse dünaamika kui lineaarne kasv. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Eksponentsiaalne kasv kirjeldab protsessi, kus aktsia suurus muutub alati sama teguri 

võrra võrdsete aja sammudega. Seetõttu suureneb kasvumäär ise aja jooksul 

dramaatiliselt. Biofüüsikaliste protsesside eksponentsiaalse kasvu tuntud näide on 
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vesirooside levik. Kui ühe nädala jooksul on tiigi pinnal 10 ja järgmisel 20 vesiroosi, 

eeldavad paljud intuitiivselt, et nädal hiljem on neid 30, siis 40 ja siis 50. See on lineaarne 

maailmavaade, mis on tuttav meile. Tegelikult on neid 40, siis 80, siis 160 ja nädal enne 

seda, kui tiik on täielikult vesiroosidega kaetud, on nad katnud vaid poole tiigi. Alati, kui 

räägime majandustest, mis kasvavad nt. 3% aastas räägime eksponentsiaalsest kasvust. 

Seetõttu põhjustab aastane 3% -line kasv majanduse esialgse suuruse kahekordistumise 

vaid 24 aasta jooksul. 

Nõuandeid 

koolitajatele 

See video näitab, kuidas see töötab: https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60   

 

Võimalikud väljakutsed: kui osalejad istuvad üksteisest väga kaugel ja teineteiseni ei jõua, 

ei pruugi simulatsioon nii hästi toimida või see on vähemalt aeglasem. Märkus: kui 

osalejatel on ees veepudelite, sülearvutite jms lauad, manitsege neid püsti seistes oma 

esemete eest hoolitsema, et miski ei puruneks. 

 

Tegevuse 

pealkiri 

Sisend: suur kiirendus 

Ülevaade Treener annab sisendi peatükist 1.2 “Suur kiirendus” 

Materialid PowerPointi slaid või printige välja graafikast “Suur kiirendus” 

Aeg 3 - 5 minutit 

Juhend 

koolitajatele 

 

1. Näidake graafikat ja selgitage seda  

2. Järeldus: me ei saa niimoodi edasi kasvada, tavapärane tegevus pole valik. Me 

vajame teist tootmis-, tarbimis- ja eluviisi. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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Tehgevuse 

pealkiri 

Tõhususe väljakutse 

Ülevaade Kahes voorus ehitavad osalejad paate, mis peaksid kandma võimalikult palju münte. Teises 

voorus antakse neile ülesandeks suurendada ehituse efektiivsust. Seejärel arutavad 

osalejad lahtisidumise võimalusi ja piiranguid. 

Eesmärgid ● Tegeleda mängulisel viisil lahtisidumise võimaluste ja piirangutega 

Materialid 1 sendised mündid, paber, papp, liimipulk, kleeplint, teie valitud lisamaterjal Valikuline: 

PowerPointi slaid või printige välja joonised 1 + 2 „Aastane süsinikdioksiid…” 

Aeg 30 minutit 

Groupi suurus Töötab kõigi rühma suurustega 

Juhend 

koolitajatele 

 

Ettevalmistus: valmistage iga rühma jaoks ette ehitusmaterjalide komplekt. Veenduge, et 

kõik komplektid oleksid ühes ja samas kompositsioonis kaks korda (esimese ja teise ringi 

jaoks). Erinevate rühmade materjalide komplektis olevad ressursid ei tohiks olla 

ühesugused. Näiteks võib üks rühm saada ainult ühe paberi ja liimipulga, teine rühm aga 

lisaks papitüki ja kleeplindi. Andke rühmadele üsna piiratud materjali, kuna eesmärk pole 

jätkata ehitamist igavesti.  

1. Paluge osalejatel moodustada väikesed rühmad (nt 3–5 inimest).  

2. Öelge rühmadele, et ehitamise 7 minutit kestab kaks etappi.  

3. Jagage igale rühmale üks materjalide komplekt.  

4. Juhendage esimese ringi rühmi kasutama oma käes olevat materjali paatide 

ehitamiseks, mis mahutavad võimalikult palju ühe sendiseid münte.  

5. Seitse minutit ehitusaega.  

6. Paluge rühmal jälgida nende ehituse edukust.  

7. Jagage teise vooru materjalid ja paluge rühmadel uuesti ehitada paate, mis 

mahutavad võimalikult palju münte. Kuid seekord peavad paadid olema 

võimelised kandma varasemast rohkem münte ja kasutama peab vähem 

materjali kui ringis. Paluge rühmadel oma paat võimalikult tõhusalt ehitada. 

8. 7-minutilisele ehitusajale järgneb taas hoone edukuse jälgimine. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Täiendav kandevõime ja kokkuhoitud materjalid suurendavad tõhusust. Alustage arutelu 

järgmiste küsimuste üle: kui palju tõhusamat suutsite saada? Mis sa arvad, mitu vooru 



 
 

 

28 

 

saaksid kõik efektiivsemaks? Kui palju tõhusamad on teie arvates meie majandused? 

Kuidas mõjutasid erinevad ressursikogumid teie grupi efektiivsuse kasvu suurust?  

 

Tutvustage osalejatele lahtisidumist kui rohelise majanduse eesmärki, kus tõhususe 

suurendamine peaks viima jätkusuutlikkuseni. Arutlege rohelise kasvu eesmärgi üle, et 

majanduskasvu lahutamisel heitkogustest ja materiaalsete ressursside kasutamisest saab 

saavutada jätkusuutlikkus. Paadinäite juurde jäädes tähendaks suhteline lahtisidumine 

lahtisidumist, et rühmadel õnnestuks ehitada vähem materjali sisaldav paat, mis mahutab 

sama koguse münte kui esimesel ringil. Kui see õnnestus (väga tõenäoline), küsige 

osalejatelt, kas nad arvavad, et nad saaksid ehitada kaks korda või kolm korda rohkem 

paate, mis on väiksemad kui materjal, mida esimesel ringil ühe paadi jaoks kasutatud on. 

Absoluutne lahtisidumine saavutatakse ainult kasvava toodangu (majanduskasvu) korral, 

kus kasutatakse vähem materjali kui esialgse väiksema toodangu jaoks. Kas saame kasvada 

lõputult, samal ajal kasutades vähem materjale ja eraldades vähem kasvuhoonegaase? 

Kas peaksime kasutama efektiivsuse kasvu majanduskasvu kompenseerimiseks või 

(kiiremini) surve vähendamiseks meie planeedil?  

 

Lõpetage tegevus lühikese sisendiga lahtisidumise empiiriliste vaatluste kohta: suhteline 

lahtisidumine on toimunud, kuid globaalselt pole absoluutset lahtisidumist toimunud. 

Suhteline lahtisidumine ei aita meid kliimaeesmärkide saavutamisel, sest heitkoguseid 

tuleb drastiliselt vähendada ja suurendada mitte ainult madalama kiirusega, mis juhtub 

siis, kui majandused kasvavad ja heitkogused vähenevad, vaid ainult majanduskasvu 

suhtes. Valikuline: näidake absoluutse ja suhtelise lahutamise suundumusi ppt-slaidiga või 

printige välja joonised 1 + 2. 

Nõuanded 

koolitajatele 

Harjutuse tutvustamiseks lugege 3. peatükki “Majanduskasv” Täiendav huvitav 
peegelduskiht võiks olla müntide kandmise toodangu kohta. 

 

Tema harjutus näitab kasvu enam-vähem ühesuguses (müntide kandmise võime). Kuid kas 

keegi kaalub uute laevade ehitamist muul eesmärgil? Kas keegi mõtles "mängureeglitest" 

kõrvale kalduda? Efektiivsus seisneb sisendis ja väljundis. Kes määrab, mis on hea väljund? 

Millele on efektiivsus suunatud? 

 

Tegevused 

kirjeldus 

Takistused jätkusuutlikule tegevusele 

Ülevaade Osalejad mõtisklevad säästva tegutsemise ees olevate sisemiste ja väliste takistuste üle. 

Eesmärgid ● Mõelge isiklikule seosele teemaga  
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● Mõistma, kus jätkusuutlikkus on süsteemselt keelatud ja individuaalsete 

(tarbimispõhiste) valikute abil pole seda võimalik saavutada 

Materialid Paljundused, kahevärvilised märkmikud, pastakad või veebipõhised vahendid nagu Mural 

või Padlet 

Aeg 20 - 55 minutit, vastavalt sellele, milline valik on valitud 

Grupi suurus Töötab kõigi rühma suurustega 

Juhend 

koolitajatele 

 

1.  Paluge osalejatel järele mõelda, mis see takistab jätkusuutlikult tegutsemist. 

Seega peaksid nad tegema vahet sisemistel või sisemistel ja välistel või välistel 

takistustel. (aja pikkus?)  

2. Andke igale osalejale jaotusvorm (järgmine leht) ja paluge neil üles märkida 

sisemised takistused (need, mis on inimese sees) ja välised takistused (need, kes 

on inimese ümber). Teise võimalusena saavad nad ise inimese joonistada. (10–15 

min)  

3. Valikuline: paluge osalejatel minna koos väikestesse rühmadesse (3-4 inimest) ja 

arutada, mida nad on sõlminud (15 min)  

4. Paluge osalejatel üles märkida oma sisemised takistused ühevärvilistele 

märklehtedele ja välised takistused teise värvi märkmetele. Seda saab teha ka 

väikese grupi arutelu (3) tulemusena rühmana. (5 min)  

5. Koguge ja arutage nii takistusi kui ka tegurite seoseid. Proovige leida üldisi 

mustreid. ategori se takistuste tüübid. Soovi korral võib see juhtuda suurel 

plakatil, mis näeb välja nagu jaotusmaterjal, kuhu osalejad saavad lisada oma 

takistused või kui see tuvastatakse, siis selle taga oleva üldise mustri. (vastavalt 

grupi suurusele ja versioonile: 5 - 20 min) 

Aruandlus ja 

hindamine 

Järeldus: paljud takistused tulenevad teguritest, mis ei sõltu meist ega meie kontrolli alt. 

Kui me tahame tegutseda säästvalt, on seda paljudes valdkondades väga raske teha ja 

muus osas võimatu. Kui süsteemsed tegurid takistavad meid jätkusuutlikkusest, ei saa 

individuaalsed tarbimisvalikud seda süsteemi muuta. Nt Kui elate maal ilma 

ühistranspordita, ei saa te isiklikult valida säästvat transpordiliiki. Vaja oleks jätkusuutlikke 

ja teostatavaid infrastruktuurilahendusi. Peame looma ja tugevdama inimvajaduste 

rahuldamise säästvaid viise. 

Soovitused 

koolitajatele 

Märkus. Olge teadlik erinevatest sotsiaalsetest positsioonidest ja potentsiaalselt seotud 

tunnetest (nt häbi), mis on seotud teatud viisil võimetusega tegutseda. Veenduge, et 

uurite küsimust: kelle jaoks on säästvalt tegutsemine kergemini saavutatav?  

 

Võite ka arutada paljusid tajutud sisemisi takistusi (näiteks harjumused, motivatsiooni 

puudumine, oskuste puudumine ...), millel on sügavamad juured sotsialiseerumises. 
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Mis takistab mul jätkusuutlikult tegutseda? 

Pange kirja sise- ja välistakistused, mis takistavad teid säästlikult tegutsemast  
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Tegevuse 

pealkiri 

Sisend: eksponentsiaalne kasv piiritletud planeedil? 

Ülevaade Koolitaja annab sisendi kasvudilemma kohta (1.3. Majanduskasvu viimane osa) 

Materiaid Valikuline: PowerPointi slaid tsitaadiga „Igaüks, kes usub, et eksponentsiaalne kasv võib 
piiratud maailmas püsivalt jätkuda, on kas hull või majandusteadlane.” Kenneth Boulding 

Aeg 3-5 minutit 

Juhend 

koolitajatele 

 

Majanduslikult oleme selles, mida Tim Jackson nimetab kasvudilemmaks. Praeguse 

majanduse kasvamisest loobumine tähendab majandusliku ja sotsiaalse kokkuvarisemise 

ohtu. Kasvu säilitamine toob kaasa planeedi ja sellega ka meie eksistentsi aluse hävitamise 

ohu. 
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Tegevuse 

pealkiri 

Kuidas kujutleme head elu kõigile? 

Ülevaadew Osalejad kasutavad vabakirjutamise tegevust, et paremini mõista, kuidas nad näevad hea 

elu kõigile välja. 

Eesmärgid ● Kujutage ette ja kirjutage üles, milline võiks olla hea elu kõigile 

Materialid Pliiatsid, paber Valikuline: PowerPointi slaid või printige välja graafikast 2 "Riiklik jõudlus" 

turvalise ja õiglase ruumi suhtes "" 

Aeg 20 - 40 minutit 

Groupi suurus Töötab kõigi rühma suurustega 

Juhend 

koolitajatele 

 

 

Jagage kõigile osalejatele pastakas ja paber.  

1. Tutvustage osalejatele vabakirjutamist. Vabakirjutamine on praktika, mis aitab 

meil vabastada meie kirjaniku häält ja seob meid omaenda loovusega. See aitab 

meil teadvuseta ideed kirja panna. Vabakirjutamine on lihtne, paindlik ja andestav 

- te ei saa seda valesti teha. Vabakirjutades püüame nii palju kui võimalik peatada 

hinnangu kirjutamise suhtes. See on harjutus omal moel väljumiseks. Mõned 

suunised selle saavutamiseks on:  

● Kasutage viipasid. Kui kirjutamise ajal ideed otsa saavad, pöörduge tagasi 

viiba juurde.  

● Määrake taimer. Kirjutage, kuni taimer heliseb. Lõpeta oma mõte pärast, 

kui tahad.  

● Hoidke pliiatsit liikumas. Ärge lõpetage kirjutamist, kuni aeg on läbi.  

● Kirjutage kiiresti, natuke kiiremini kui tavaliselt. Nagu oleks teil palju üles 

märkida, kuid ainult vähe aega.  

● Kirjutage mustand, mitte tekst. Kasutage esimest sõna, mis pähe tuleb. 

Ärge muretsege selle pärast, kuidas midagi kõlab, ega õigekirja ega 

grammatika pärast.  

● Sõltumata sellest, kui naeruväärne mõte on, jätkake seda! Vaadake, kuhu 

see läheb. Ühtegi ideed pole vaja filtreerida.  
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1. Kujutagem koos, et rohkete sotsiaalsete ja ökoloogiliste probleemide asemel võiks 

kõigi inimeste jaoks olla hea elu. Kuidas näeb välja teie nägemus heast elust kõigile? 

2. Kirjutage tahvlile järgmine viip: ‘Seal see on! Näen head elu kõigile. See näeb välja 
nagu…'  

3. Öelge osalejatele, et neil on 10 minutit aega vabakirjutamiseks, mis neile pähe tuleb. 

ime neid.  

4. Kutsu osalejaid jagama rühmaga oma ideid kõigi hea elu jaoks. See peaks olema 

vabatahtlik. Osalejad saavad kas kirjutatut ette lugeda või tutvustada teistele mõnda 

põhiideed. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Kõigi hea elu jaoks peame oma majanduse keskmesse seadma olulised asjad. Valikuline: 

näita videot „Muuda eesmärki: sõõrikuökonoomika”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g  Tutvustada inimkonna jaoks 

turvalise ja õiglase ruumi raamistikku (4. peatükk). Valikuline: kasutage ppt slaidil graafikat 

2 või printige raamistiku selgitamiseks välja. 

Soovitused 

koolitajatele 

Harjutuse lühikokkuvõtte jaoks lugege 4. peatükki: "Kuidas võiks kõigi planeetide piirides 

hea elu kõigile välja näha?"  

 

Alternatiiv A: Küsimustele vabakirjutamine viipade asemel: vabakirjutamise asemel ühele 

viipale võite küsida osalejatelt üksteise järel ka kolm järgmist küsimust ja anda neile 3–5 

minutit vaba küsimuse kohta küsimuse kirjutamiseks: kuidas ma tahan töötama? Kuidas 

peaksid minu suhted välja nägema? Millist rolli peaks raha minu elus mängima?  

 

Alternatiiv B: mõtisklus selle üle, mis on hea elu iseendale: lisamaterjal: soovi korral tahvel 

või tahvlilaud, soovi korral rahulik muusika mõtlemiseks,  

 

1. Paluge osalejatel individuaalselt järele mõelda, mida nad hea elu jaoks vajavad. 

Paluge neil üles märkida mõned põhipunktid. Öelge neile, kui palju aega neil selle 

mõtiskluse jaoks on (nt 10 minutit). Soovi korral mängige järelemõtlemise ajal 

rahulikku muusikat. 

2. Paluge osalejatel jagada rühmaga, mis on nende arvates hea elu. Soovi korral tehke 

märkmeid tahvlile või pabertahvlile (5–25 min). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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Tegevuse 

pealkiri 

Sisend: osalejad lugesid jaotusväljaannet „Strateegiad meie majanduse tuleviku 
sobivaks muutmiseks“ 

Materialid Jaotusmaterjalid 

Aeg 10 minutit 
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Tegevuse 

pealkiri 

Erinevad maailmavaated, erinevad poliitikad 

Ülevaade Osalejad analüüsivad, millistest strateegiatest erinevad kliimapoliitika on inspireeritud. 

Eesmärgid ● Mõista turu-liberaalse strateegia aluseks olevaid põhieeldusi ning sotsiaal-

ökoloogilise ümberkujundamise pragmaatilist ja radikaalset strateegiat  

● Mõista, millistest arusaamadest jätkusuutlikkusest ja millistest strateegiatest 

teatud poliitikad lähtuvad  

● Mõista erinevate strateegiate tugevusi ja nõrkusi 

Materialid Jaotusmaterjal „Strateegiad majanduse tuleviku sobivaks muutmiseks“ (1 inimese kohta) 
Juhtumi A ja B väljatrükid (1 rühma kohta) 

Aeg 30 - 45 minutit 

Groupi suurus Töötab kõigi rühma suurustega 

Juhised 

koolitajatele 

 

1. Paluge osalejatel moodustada väikesed rühmad (3-4 inimest)  

2. Iga rühm saab valida, kas analüüsida juhtumit A või juhtumit B ja valida lühikese 

kirjeldusega vastav väljatrükk  

3. Paluge osalejatel analüüsida iga poliitika puhul, millisele arusaamale 

jätkusuutlikkusest see on seotud ja milline strateegia (turu-liberaalne strateegia, 

sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise pragmaatiline strateegia, radikaalne 

sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise strateegia) on sellest inspireeritud kõrval . 

Nad saavad soovi korral kasutada väljaannet abina ja teha veebipõhiseid 

lisauuringuid.  

4. Seejärel paluge ühel grupil, kes analüüsis juhtumit A, ja ühel grupil, kes analüüsis 

juhtumit B, avastada, mida nad avastasid. Puudumisel lisage ülitähtsate punktide 

lisamiseks lisateavet (jaotise ülevaade ja hindamine).  

Juhtum A) Tööstuse valdkonnas on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks 

erinevaid lähenemisviise. Arutage oma rühmaga, milline arusaam jätkusuutlikkusest ja 

milline säästva majanduse strateegia neid lähenemisviise toetab: 

● Heitkogustega kauplemine  

Heitkogustega kauplemise süsteemides kehtestatakse heitkoguste 

kasvuhoonegaaside piirmäär. Ettevõtted saavad või ostavad saastekvoote, mis 
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võimaldavad neil eraldada teatud koguses kasvuhoonegaase. Kui ettevõte 

vähendab heitkoguseid, saab ta müüa saastekvoote, mida ta enam ei vaja.  

● Heitkoguste maksustamine  

Üksikud valitsused või Euroopa Liit võivad maksustada süsinikdioksiidimahukat 

tegevust. Heitkogustega kauplemise asemel võiksid nad igal aastal tõsta tööstuse 

kasvuhoonegaaside heitkoguste maksu, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

pidevalt tõsta.  

● Tööstuse heitkoguste vähendamise eesmärkide seadmine  

Üksikud valitsused või Euroopa Liit võivad seada ka eri tööstusharude absoluutsed 

heitkoguste vähendamise eesmärgid ja muuta seeläbi heitkoguste vähendamise 

kohustuslikuks. 

Juhtum B) Kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks pakutakse välja erinevaid 

lähenemisviise. Arutage oma rühmaga, milline arusaam jätkusuutlikkusest ja milline 

säästva majanduse strateegia neid lähenemisviise toetab:  

● REDD +  

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni REDD + programm metsade raadamisest ja 

metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamiseks 

arengumaades loob heitkoguste vähendamise ühikute müügi kaudu metsades 

ladustatud süsinikule rahalise väärtuse. Need ühikud tähistavad ühe tonni 

süsinikdioksiidi heitmeid, mida saab vältida metsa raiumata jätmisega. 

● Kaitsealad  

Üle kogu maailma on 11. 9% kogu maismaast kaitseala, millest pool on otseselt 

pühendatud bioloogilise mitmekesisuse kaitsele. Kaitseala on määratletud 

järgmiselt: "Selgelt määratletud geograafiline ruum, mis on tunnustatud, 

pühendatud ja mida seaduslike või muude tõhusate vahenditega hallatakse 

looduse pikaajalise kaitse saavutamiseks koos sellega seotud ökosüsteemi 

teenuste ja kultuuriväärtustega"18. 

Aruandlus ja 

hindamine 

Tagasiside: kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine tööstuse valdkonnas 

Heitkogustega kauplemine põhineb nõrga jätkusuutlikkuse peamisel eeldusel, et 

looduskapital on võrreldav teiste kapitalivormidega ja selle saab rahaga asendada. 

Ettevõtted, mis ei vähenda heitkoguseid, saavad end saastekvootide hankimisega välja 

osta. Sellega on näiteks ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (EU ETS) võimalik osta ka 

rahvusvahelisi krediite heitkoguseid säästvatest projektidest, kus globaalne põhi saab 

kliimakaitsekohustused üle anda lõunaosale. ELi heitkogustega kauplemise süsteem oli 

maailma esimene suurem süsinikuturg. Heiteturge "loomulikult ei eksisteeri"; need 

luuakse määrusega. Turgude loomine, kus heitkogused on kaubeldavad, tähendab 

stabiilse kliima muutmist kaubeldavaks kaubaks. Turu-liberaalid, eriti uusklassitsistlikud 

majandusteadlased, toetavad heitkogusturgude loomist, kuna nad näevad neid vahendina 

valede hinnasignaalide parandamiseks, lisades lõplikule hinnale ühiskonnale varem 

 
18 Dudley, 2008, p.8 
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eraldatud väliskulud. Samuti toetavad mõned sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise 

pragmaatilised pooldajad heitkogustega kauplemise skeeme, väites, et need võivad 

heitkeskse tootmise kallimaks muuta ja seeläbi vähem saastavaid alternatiive toetada. 

Sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise radikaalsed pooldajad on heitmete kaubaks 

muutmise vastu. Nad kritiseerivad, et stabiilset kliimat ei peaks määrama turu hindade 

areng. Vastupidiselt heitkoguste maksustamisele, kus valitsused teenivad maksuraha ja 

saavad selle investeerida sotsiaalselt õiglaseks ümberkorraldamiseks, teenivad ettevõtted 

heitkogustega kauplemise süsteemides edasimüügilube, mille nad said ajalooliste 

heitkoguste ja lobitööde põhjal peamiselt tasuta.19  

Kasvuhoonegaaside heitkoguste maksustamine võib olla osa kõigist kolmest strateegiast. 

Kui Hayek-sugused liberaalid ei soovitaks selliseid makse kehtestada, võivad 

uusklassitsistlike majandusteadlaste jaoks maksud iseenesest olla vahend, mis viib õigete 

hindadeni. Mõlema sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise strateegia pooldajad 

väidavad, et lisaks heitkoguste intensiivsema tegevuse muutmisele saab maksuraha 

kasutada roheliste uuenduste (peamiselt pragmaatiline vaade) edendamiseks ja 

ebavõrdsuse probleemide lahendamiseks ümberjaotamise teel (peamiselt radikaalne) 

vaade). Selle asemel, et keskkonna saastamine oleks kallim, võib ka keskkonna 

halvenemise lihtsalt keelata. Näitena võib tuua CFC keelamise külmkappides, mis seni 

osoonikihti kahjustas. Turuliberaalid ei näe jätkusuutmatult kõrge kasvuhoonegaaside 

heite keelamist kui võimalust, kuna see segaks vaba turgu.  

Sotsiaalökoloogilise ümberkujundamise pooldajad peavad seevastu regulatiivseid 

sekkumisi vajalikuks stabiilse kliima säilitamiseks ning seeläbi keskkonna ja ühiskonna 

kaitsmiseks, milles majandus on. Kui nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsioon soosib 

turuinstrumente ja hindade korrigeerimist, nõuab tugeva jätkusuutlikkuse kontseptsioon 

paljudel juhtudel ranget regulatiivset sekkumist asendamatute ökosüsteemide 

kaitsmiseks, kajastades tasakaalustamatuse põhimõtet       

Tagasiside kliima ja bioloogiline mitmekesisus 

REDD + tugineb nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsioonile, kuna see eeldab sõnaselgelt, et 

loodusele saab omistada objektiivset ja mõõdetavat väärtust. REDD + skeemi 

hinnamehhanismi kaudu konkureerivad terved ja terved metsad teiste hävitavate 

maakasutustega. See tähendab, et metsade tõhusa kaitse mehhanismi jaoks tuleb neid 

metsi hinnata kõrgema hinnaga kui potentsiaalselt erinevad kasutusalad. Kuna hindamine 

sõltub suurematest makromajanduslikest mõjudest ja suundumustest kapitaliturgudel, 

võib hindamistoiming majandustingimuste muutumisel ebaõnnestuda. Tugeva 

jätkusuutlikkuse pooldajad kritiseerivad, et REDD + projektide keskmine ajahorisont on 20 

aastat, samas kui fossiilkütuste põletamisel tekkivad süsinikdioksiidi heitkogused püsivad 

atmosfääris mitu tuhat aastat 20.        

Veelgi enam, REDD + programmide raames saab esmaseid metsi raiuda ja asendada 

tööstuslike puuistandustega. 21  Nõrga jätkusuutlikkuse mõistes pole see probleem seni, 

kuni väärtus (antud juhul süsiniku säilitamiseks) jääb samaks. Tugeva jätkusuutlikkuse 

 
19 Spash, 2010 
20

 Phelps et al., 2011 

21
 Cabello, Gilbertson, 2012 
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kontseptsioonis ei tohiks keerukaid ökosüsteeme asendada tööstuslike puude 

istandustega: kuigi süsiniku säilitamise võime võib jääda samaks, läheks bioloogiline 

mitmekesisus ja ökosüsteem ise kaduma. 

Turuliberaalid tervitavad selliseid programme nagu REDD +, kuna nad peavad 

turulahendusi kõige tõhusamateks. Nagu paljud pragmaatilised sotsiaal-ökoloogilise 

ümberkujundamise pooldajad, on ka odavate võimalustega heitkoguste vähendamine. 

Sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise radikaalsed pooldajad kritiseerivad aga REDD + 

programme, kuna need võimaldavad ülemaailmsetel riikidel ja nende "ettevõtetel" 

maksta "reostamisõiguse" eest ja hoida seeläbi oma praegust tootmise ja reostuse taset, 

selle asemel, et tegelikult tegeleda. heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamine.22 

Heitkoguste kaubaks muutmine võimaldab neil tarbida rohkem energiat fossiilkütustest, 

suurendamata tegelikult süsiniku sidumist, kuna metsi ei istutata ümber, vaid ainult ei 

raiuta. Lisaks kritiseerivad nad REDD + -d kui koloniaalmehhanismi, mis piirab maad ja 

sunnib põlisrahvaid ja metsaelanikke loobuma kontrollist oma maa, ressursside ja 

traditsioonide üle.23 

Tugev jätkusuutlikkus nõuab alade kaitsmist. Tugeva jätkusuutlikkuse mõistmisel on 

teatud ökosüsteemid asendamatud ja seetõttu tuleb neid säilitada, nt. metsa raiumise 

keelamise kaudu. Seda võib mõista kui ettevaatuspõhimõtet, mis välistab pöördumatu ja 

ohtliku kahju tekkimise ohu. Turu-liberaalid oleksid majandustegevuse nagu metsaraie 

keelamise vastu, kuna nende arvates on tõhusam lasta hinnasignaalidel dikteerida, mis 

juhtuma peaks. Ainsad regulatiivsed sekkumised, mida nad soovitavad luua ja kindlustada, 

on omandirežiim ja turud. Nii sotsiaal-ökoloogilise ümberkujundamise praktilised kui ka 

radikaalsed pooldajad toetaksid kaitsealade rajamist, kus teatud majandustegevus on 

keelatud.  

 

 

 

 
22

 Cabello, Gilbertson, 2012 
23

Cabello, Gilbertson, 2012 



 
 

 

39 

 

  



 
 

 

40 

 

Tegevuse 
pealkiri 

Kliimakriisi viktoriin 

Eesmärgid ● Et saada ülevaade mõnest kliimakriisi põhiprobleemist 

Aeg 15 minutit 

Viktoriini 
küsimused 

 

1. voor 
1. Kui suur protsent globaalsest primaarenergiast pärineb fossiilkütustest?  

A) umbes 30% B) umbes 55% C) umbes 80% 
2. Õige või vale? Kliimamuutus on lineaarne protsess, mis praegu muutub üha 

kiiremaks. 
3. Õige või vale? Metsade hävitamine ja elupaikade hävitamine võivad põhjustada 

uute haiguste puhkemist. 
4. Õige või vale? Alates 20. sajandi algusest on umbes 20 protsenti maakera liikidest 

välja surnud. 
5. Poolekraadine erinevus: kui palju suurem on putukate kadu prognooside kohaselt, 

kui temperatuur tõuseb keskmiselt 2 kraadi 1,5 kraadi asemel?  

A) Kaks korda suurem B) Kolm korda suurem C) Viis korda suurem 

2. voor 
1. Õige või vale? Kui vaeseim pool maailma elanikkonnast eraldab ainult umbes 10% 

kogu maailma heitkogustest, siis rikkaimad 10% põhjustavad umbes 50%. 
2. Õige või vale? 100 suurimat heitkogust tekitavat ettevõtet ja organisatsiooni on 

alates 1988. aastast tekitanud enam kui 80% maailma kasvuhoonegaaside 
heitkogustest. 

3. Õige või vale? Ekstreemsete ilmastikunähtuste tõttu kaotab juba praegu rohkem 

inimesi kui vägivalla ja sõja tõttu. 

4. Õige või vale? Õhu, vee ja pinnase saasteained põhjustavad kogu maailmas üheksa 

miljonit surma, mis on kolm korda rohkem kui AIDS, tuberkuloos ja malaaria 

kokku. 

5. Õige või vale? 2016. aastal põhjustas õhusaaste Euroopas ligi 30 000 enneaegset 
surma. 

Parandage 
vastused ja 

tehke 
kokkuvõte 

Vastused 1. voor: 
1. C. Primaarenergia koguvarustusest 28% saadakse kivisöest, 22% gaasist ja 32% 

naftast.24 
2. Vale. Kliimakriis on veelgi ohtlikum, kuna temperatuur ei tõuse lihtsalt lineaarselt. 

Kui nn murdepunktid ületatakse, võivad terved globaalse kliimasüsteemi 
alamsüsteemid kokku variseda. 

3. Tõsi. Paljud äsja esilekerkivad patogeenid on loomset päritolu. Elupaikade 
hävitamine toob eluslooduse inimasustele lähemale, mis võib viia haiguste 
puhanguni. Näiteks ebola (selle päritolu oli nahkhiireliigil) on levinum pärast 

 
24

IEA 
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ulatuslikku metsaraiet, samuti on sääskede poolt levivad haigused levinumad 
raadatavatel aladel.25  

4. Tõsi . Eelkõige tööstuslik põllumajandus aitab metsade raadamise ning 

pestitsiidide ja masinate kasutamise kaudu kaasa liikide väljasuremisele 

enneolematul määral. 

5. B. Globaalse soojenemise tõttu 1 . 5 kraadi võrra eelindustriaalsest ajast on 

prognoositud, et 6% putukatest kaotab vähemalt poole oma liigilisest levilast. 2-

kraadise kliimasoojenemise korral prognoositakse 18% putukate kadu, mis võrdub 

kolmekordse liigikaoga.26   

Vastused 2. voor: 
1. Tõsi . 
2. Vale. 100 ettevõtet ja organisatsiooni, kes vastutavad suurimate heitkoguste eest, 

on alates 1988. aastast tekitanud 71% maailma kasvuhoonegaaside 
heitkogustest.27 

3. Tõsi . Veelgi enam, kui Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärke ei täideta, muutuvad 

suured osad maakerast enne selle sajandi lõppu inimestele elamiskõlbmatuks. 

4. Tõsi.  

5. Vale. 2016. aastal põhjustas õhusaaste Euroopas ligi 500 000 enneaegset surma.28 

 

  

 
25Šah, 2020 

26 IPCC, 2018 
27

Griffin, 2017 

28
Euroopa Keskkonnaagentuur, 2019 
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Tegevuse 
pealkiri 

Takistused jätkusuutlikule tegevusele 

Eesmärgid ● Mõtiskleda oma isiklike takistuste üle jätkusuutlikul elamisel 

● Mõista, kus jätkusuutlikkus on süsteemselt puudega ja seda ei saa saavutada 
individuaalsete (tarbimispõhiste) valikute kaudu 

Aeg 20 minutit 

Juhised 
 

1. Mõelge sellele, mis takistab teil jätkusuutlikult tegutsemast, tehes vahet 

sisemistel või sisemistel ja välistel või välistel takistustel. 

2. alloleval diagrammil üles sisemised takistused (inimese sees) ja välised takistused 

(inimese ümber). 

Arutelu ja 
hindamine 

Paljud takistused tulenevad meist endist ja meie kontrollist sõltumatutest teguritest. Isegi 
kui tahame tegutseda säästvalt, on seda paljudes valdkondades väga raske teha ja muus 
osas võimatu. Kui süsteemsed tegurid takistavad meil jätkusuutlikkust, ei saa 
individuaalsed tarbimisvalikud seda süsteemi muuta. Näiteks kui elate maal ilma 
ühistranspordita, ei saa te eraisikuna säästvat transpordiviisi valida. Vaja oleks 
jätkusuutlikke ja teostatavaid taristulahendusi. Peame looma ja tugevdama jätkusuutlikke 
viise inimeste vajaduste rahuldamiseks. 
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Mis takistab mul jätkusuutlikult tegutsemast? 

Märkige üles sisemised ja välised takistused, mis takistavad teid säästvalt tegutsemast. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Kuidas me kujutame ette head elu kõigile? 

Eesmärgid ● Kujutada ette ja panna kirja, milline võiks välja näha hea elu kõigile, kasutades 
vabakirjutamise meetodit 

Aeg 15 minutit 

Juhised 1. Vabakirjutamine on praktika, mis aitab meil vabastada oma kirjaniku häält ja ühendab 

meid meie enda loovusega. Seetõttu aitab see meil alateadlikust meelest ideid kirja 

panna . Vabakirjutamine on lihtne, paindlik ja andestav – seda ei saa teha valesti. Kui 

me kirjutame vabaks, püüame nii palju kui võimalik peatada hinnangu andmise selle 

kohta, mida kirjutame. See on harjutus " oma teelt välja tulemiseks " . Mõned juhised 

selle saavutamiseks on järgmised: 

● Kasutage viipa. Kui teil saavad kirjutamise ajal ideed otsa, minge tagasi viipa 

juurde. 

● Seadke taimer. Kirjutage, kuni taimer heliseb. Lõpetage oma mõtted hiljem, kui 

soovite. 

● Hoidke pliiatsit liikumas. Ärge lõpetage kirjutamist enne, kui aeg on möödas. 

● Kirjutage kiiresti, natuke kiiremini, kui tavaliselt kirjutaksite. Justkui oleks sul palju, 

mida üles märkida, aga ainult vähe aega. 

● Kirjutage mustand, mitte tekst. Kasutage esimest sõna, mis teile pähe tuleb. Ära 

muretse selle pärast, kuidas miski kõlab, või õigekirja või grammatika kohta. 

● Sõltumata sellest, kui naeruväärne on mõte, lase käia! Vaata, kuhu see läheb. Pole 

vaja ühtegi ideed filtreerida. 

2. Kujutagem ette , et praeguse sotsiaalsete ja ökoloogiliste probleemidega tulvil 

olukorra asemel võiks olla hea elu kõigile. Milline näeb välja teie nägemus heast elust 

kõigile? 

3. Võtke 10 minutit aega, et kirjutada kõik, mis teile pähe tuleb, vastuseks viipale: „Seal 
see on! Ma näen head elu kõigile. See näeb välja nagu…' 

4. Soovi korral võite foorumis jagada oma ideid hea elu kohta kõigile. 
 
Alternatiiv: viipade asemel küsimuste vaba kirjutamine.  
Selle asemel, et kirjutada vastuseks viipale, võiksite vastata üksteise järel kolmele 
järgmisele küsimusele ja võtta iga küsimuse kohta 3-5 minutit vabaks kirjutamiseks: 
Kuidas ma tahan töötada? 
Millised peaksid minu suhted välja nägema? 
Millist rolli peaks raha minu elus mängima? 

Arutelu ja 
hindamine 

Kõigi hea elu tagamiseks peame olulised asjad oma majanduse keskmesse seadma. Soovi 
korral vaadake videot "Change the Goal: Donut Economics": 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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Kõik riigid jälgivad oma majandust väga hoolikalt. Turumajandussüsteemis eeldatakse majanduse 

pidevat kasvu. Vaatamata ootustele algas Maailmapanga hinnangul majanduskasvu aeglustumine 

1960. aastatel. Selle info põhjal hakkasid Rooma Klubi liikmed kahtlema, kas lõputu majanduskasv on 

üldse võimalik. 1970. aastate alguses töötasid Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlased Rooma 

Klubi tellimusel välja majanduskasvu mudeli, mis vaatles muutusi viies majanduskasvu määravas 

teguris (rahvaarv, põllumajandustoodang, loodusvarad, tööstustoodang ja saaste), analüüsides 

minevikus toimunud globaalseid arenguid ja prognoosides muutusi aastani 2100. Analüüsi tulemusena 

jõuti järeldusele, et ülaltoodud ressursside kasutamine on inimkonna ajaloo jooksul hüppeliselt 

kasvanud. Inimeste arv, põllumaa pindala, kaevandatavate maavarade hulk ja ka majandus tervikuna 

ei saa piiratud planeedil Maa lõputult kasvada. Selle uuringu 40. aastapäeva tähistamiseks 2012. aastal 

avaldatud aruanne kinnitas, et maailmamajandus on siiani järginud igas aspektis prognoositud 

kasvutrendi. Need uuringud näitasid selgelt, et sajandeid kasutatud lineaarne majandusmudel ei ole 

jätkusuutlik ning majanduskasv tuleb lahti siduda loodusvarade kasutamisest. Aga milline võiks uus 

majandusmudel välja näha? 

Alates 1980. aastate teisel poolel esitles Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) harmoonilise 

majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse arengu ehk jätkusuutliku arengu ideed. Jätkusuutlik areng on 

defineeritud kui tasakaalustatud areng, mis vastab praeguse põlvkonna vajadustele ja püüdlustele, 

kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade analoogseid huve. See kontseptsioon, mida esitleti 

1992. aasta Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsil, äratas ülemaailmset tähelepanu ja 193 

riiki kiitsid selle heaks. Jätkusuutlikku arengut on peetud protsessiks, mis lahutab majanduskasvu 

loodusvarade kasutamisest ning, mille eesmärgiks on rahva, piirkonna, kohaliku kogukonna või 

üksikisiku majanduslik heaolu ja elukvaliteet. See protsess annab vastuse ka küsimusele: milline võiks 

uus majandusmudel välja näha?  

2015. aastal võtsid 193 ÜRO Peaassamblee riiki vastu Agenda 2030, mis koosneb 17 jätkusuutliku 

arengu eesmärgist (SDG). Agenda 2030 on terviklik tegevuskava igas valdkonnas – nii sotsiaalses, 

majanduslikus kui ka keskkonnakaitses. SDG universaalne olemus eeldab põhjalikku mõtteviisi 

muutust, kuidas me arengut mõistame: keskendumine peamiselt vaeste riikide vajadustele, rõhutades 

kõikide riikide heaolu ja jätkusuutlikkust. Maailma suunamine jätkusuutlikule ja vastupidavale 

arenguteele nõuab julgeid ja ümberkujundavaid samme, mida toetavad uued tööriistad, uued 

andmed, uued tööviisid ja uued ressursid.1 

Koolitusmaterjali eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sellele, et klassikaline pideva 

majanduskasvu ideel põhinev turumajandus meid tõenäoliselt ühiskonna heaolu suurendamise 

eesmärgile lähemale ei vii. Materjal tutvustab majanduskasvu ideed ja selgitab majanduskasvu 

juhtivaid tegureid; antakse ülevaade raportist, milles teadlased järeldavad, et piiratud planeedil Maa 

on piiramatu majanduskasv võimatu; annab ülevaate majandusarengu ja jätkusuutliku arengu 

mõistest; ning tutvustab Agenda 2030 ja jätkusuutliku arengu eesmärke. ÜRO liikmesriigid kiitsid 

kestliku arengu eesmärgid heaks 2015. aastal, mis tähendab, et tegevused nende eesmärkide 

 
1 Ibid 
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saavutamiseks on toimunud juba viimased 7 aastat. Siin koolitusel otsime tõendeid selle kohta, et 

meie riik töötab jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamise nimel.  
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Teadusväljaande "Our World in Data" direktor Max Roser (2021) on oma artiklis selgitanud, et 

majanduskasvu edenedes on alanud globaalse vaesuse vähendamise ajalugu. Tema hinnangul on 

viimased kaks sajandit olnud inimkonna ajaloos esimesed, mil ühiskonnad on saavutanud jätkusuutliku 

majanduskasvu ja globaalse vaesuse vähendamine on olnud ajaloo üks olulisemaid saavutusi. Sellest 

hoolimata elab 62% maailma elanikkonnast vähem kui 10 dollariga päevas ja 86% vähem kui 30 

dollariga päevas. Ülaltoodud faktidest võib järeldada, et jätkuv majanduskasv on vaesuse 

vähendamise viis. ÜRO majandus- ja sotsiaalosakond selgitab, et ülemaailmne tarbimine ja tootmine 

(maailmamajanduse liikumapanev jõud) toetuvad looduskeskkonna ja ressursside kasutamisele viisil, 

millel on planeedile jätkuvalt hävitav mõju. Viimase sajandi majandusliku ja sotsiaalse progressiga on 

kaasnenud keskkonnaseisundi halvenemine, mis seab ohtu süsteemid, millest sõltub meie 

ellujäämine.2  

Kas on võimalik nautida nii majanduskasvu kui ka keskkonnasäästlikkust? 2001. aastal OECD 

keskkonnaministrite poolt vastu võetud OECD 21. sajandi esimese kümnendi keskkonnastrateegia üks 

peamisi eesmärke on keskkonnasurve lahtisidumine majanduskasvust. Lahtisidumist võib määratleda 

kui majanduskasvu tekitamiseks kasutatavate ressursside hulga vähendamist, vähendades samal ajal 

keskkonnaseisundi halvenemist ja ökoloogilist nappust. 2014. aastal viis ÜRO Keskkonnaprogramm 

(UNEP) läbi uuringu tehnoloogiliste võimaluste kohta, kuidas kiirendada lahtisidumist ning saada 

ressursside tootlikkuse kasvust tulenevat keskkonna- ja majanduslikku kasu. Uuringus jõuti 

järeldusele, et praegustel jätkusuutmatutel ressursikasutuse mustritel põhineva maailmamajanduse 

jätkumine ei ole tulevikus võimalik. Tulemused on juba nähtavad kolmes valdkonnas: ressursihindade 

tõus, hindade suurenenud volatiilsus ja keskkonnasüsteemide häired. Ressursikasutuse 

keskkonnamõjud toovad kaasa potentsiaalselt pöördumatuid muutusi maailma ökosüsteemides, 

millel on otsene mõju inimestele ja majandusele (näiteks tervisekahjustused, veepuudus, kalavarude 

kadu, suurenenud tormikahjustused). Kuid nendele hirmutavatele mustritele on alternatiive. Paljud 

lahtisidumise tehnoloogiad ja tehnikad, mis suurendavad ressursside tootlikkust, on juba saadaval.3  

See aruanne näitas, et suur osa lahtisidumise saavutamiseks vajalikust poliitikakujunduse 

„oskusteabest” on olemas nii seadusandluses, stiimulisüsteemides kui ka institutsionaalses reformis. 

Paljud riigid on proovinud neid heade tulemustega, julgustades teisi õppima ning vajaduse korral 

selliseid tavasid ja edusamme kordama ja laiendama.4 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) egiidi all on välja töötatud jätkusuutliku arengu kava, 

Agenda 2030. See sisaldab 17 jätkusuutliku arengu eesmärki (SDG), sealhulgas 169 täpsustatud 

eesmärki globaalse majanduse ja ühiskonna arendamiseks, tasakaalus keskkonnaga. Arengukava 

lõppeesmärk on lõpetada vaesus, kaitsta planeeti ja tagada kõigile heaolu. Nende eesmärkide 

 
2 United Nation (2021) 
3 UNEP (2014) 
4 Ibid 
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saavutamine hõlmab, kuid mitte ainult, lahtisidumist, üleminekut lineaarselt majanduselt 

ringmajandusele ja palju muud, mis ei ole majanduskasvu näitajatega mõõdetav. 

Koolitusmaterjali eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu tõsiasjale, et klassikaline turumajandus, mis 

põhineb pideva majanduskasvu ideel, ei vii meid tõenäoliselt ühiskonna heaolu suurendamise 

eesmärgile lähemale. See materjal tutvustab majanduskasvu ideed ja selgitab majanduskasvu 

juhtivaid tegureid; vaadatakse läbi uuringuaruanne, milles teadlased järeldavad, et piiratud planeedil 

Maa on piiramatu majanduskasv võimatu; siin antakse ülevaade majandusarengu ja jätkusuutliku 

arengu kontseptsioonidest; antakse ülevaade Agenda 2030 ja jätkusuutliku arengu eesmärkidest. 

2015. aastal kiitsid ÜRO liikmesriigid jätkusuutliku arengu eesmärgid heaks, mis tähendab, et tegevusi 

nende eesmärkide saavutamiseks on tehtud juba viimased 7 aastat. Koolitusel otsime tõendeid, et 

meie riik töötab jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamise nimel. 

 

Majanduskasv on nii ettevõtjate, majapidamiste ja poliitikute jaoks üks olulisemaid küsimusi. 

Majanduskasvu määratletakse kui majanduses toodetud kaupade ja teenuste inflatsiooniga 

korrigeeritud turuväärtuse suurenemist või paranemist aja jooksul. Majanduskasv loob ettevõtetele 

suuremat kasumit ja tekitab kapitali investeerimiseks ning töötajate palkamiseks. Rohkem töökohti 

loob töövõtjatele rohkem sissetulekuid. Kui tarbijatel on rohkem raha, ostavad nad täiendavaid 

tooteid ja teenuseid ning need ostud suurendavad majanduskasvu. Parem juurdepääs 

majanduskaupadele ja -teenustele tähendab materiaalse elatustaseme paranemist. Poliitikud jälgivad 

majanduskasvu, et teada saada, millises majandustsükli etapis majandus on. Parim faas on siis, kui 

majandus kasvab pidevalt. Kui kasv ületab liiga palju stabiilset kasvu, nimetatakse olukorda majanduse 

ülekuumenemiseks. Nii juhtus näiteks elamusektoriga aastatel 2005–2006. Kui turul on liiga palju raha 

ning liiga vähe kaupu ja teenuseid, nimetatakse olukorda inflatsiooniks. Ühel hetkel hajub 

kindlustunne majanduskasvu vastu, inimesed eelistavad pigem müüa kui osta ja majandus "jahtub". 

Kui see faas kestab piisavalt kaua, muutub see majanduslanguks. Üks pikimaid majanduslangusi leidis 

aset 1929. aastal ja seda nimetatakse Suureks Depressiooniks.5 

Kõige enam kasutatav näitaja majanduskasvu mõõtmiseks on sisemajanduse kogutoodang (SKT). 

Sisemajanduse kogutoodang on aasta jooksul antud territooriumil toodetud lõppkaupade 

koguväärtus. See hõlmab kõiki kaupu ja teenuseid, mida riigi ettevõtted müügiks toodavad. Pole 

vahet, kas neid müüakse kodumaal või välismaal. Enamik riike mõõdab majanduskasvu reaalse SKT 

kasvuprotsendina. Kuna majandus kasvab reaalselt vaid siis, kui selle kasvutempo ületab rahvastiku 

kasvutempo, võetakse majanduskasvu hindamisel arvesse ka riigi rahvaarvu. SKT elaniku kohta 

võimaldab võrrelda majanduskasvu mitte ainult ajas, vaid ka riikide lõikes. 6 

 

 
5 The balance (2021) 
6 The balance (2021) 
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Joonis 1. Sisemajanduse kogutoodang inimese kohta Euroopa Liidu liikmesriikides 2021. aastal.7  

 

SKT on sobiv näitaja majanduskasvu mõõtmiseks, kuna see võtab arvesse kogu riigi 

majandustoodangut. Joonisel 1 on kujutatud Euroopa Liidu liikmesriikide SKT elaniku kohta 2021. 

aasta kevadel. Joonisel olev näitaja on arvutatud reaalse SKT suhtena antud aasta keskmisesse 

rahvaarvu ning hõlmab nii majanduskaupu ja -teenuseid kui ka valitsussektori ja 

mittetulundusühingute tooteid ja teenuseid. 8 

Tootmistegurid, millest riigi majanduskasv sõltub, on maa, tööjõud, kapital ja ettevõtlus. 

"Maa" hõlmab ka muid loodusvarasid. Loodusvarad on looduskeskkonna osad, mida inimühiskond 

vajab eksisteerimiseks ja tootmises kasutamiseks. Loodusvarad on näiteks kivimid, mineraalid, 

vedelikud, gaasid ja kaevandamist väärt orgaaniline aine. Loodusvarad on ka vesi (eelkõige põhjavesi), 

samuti loodusmetsad, merekalad, ulukiliha ehk kõik, mis pole inimese loodud ega tehtud, ja mida 

kasutatakse majandustegevuses. Majandatavad metsad, koduloomad, haritav maa ja muu, mis 

inimese hoole all kasvab ja areneb, ei ole loodusvara. Need on inimtegevuse tulemus. Loodusvarad 

võivad olla taastuvad ja taastumatud.  

"Tööjõud" ehk majanduslikult aktiivne elanikkond on inimesed, kes tahavad ja suudavad töötada, 

olenemata sellest, kas nad on töö leidnud või mitte.  

 
7 Ibid 
8 EuroStat. (2021)  
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Mõiste "kapital" viitab asjadele, mida inimesed kasutavad turul nõudluse tekitamiseks. Materiaalne 

kapital hõlmab maad, loodusvarasid, hooneid, loomi ja masinaid. Immateriaalse kapitali näideteks on 

patendid, autoriõigused ja kaubamärgid. Raha ja raha ekvivalendid on erinevates riikides ringluses 

olevad pangatähed ja likviidsed võlakirjad. Kapital on produktiivne, kui seda kasutatakse äritegevuses 

tulu ja kasumi teenimiseks, ja mittetootlik, kui seda kasutatakse avalikes huvides. Klassikaline 

majandusteooria käsitleb kapitali ainult füüsilistes objektides, nagu seadmed, honed, tootmises 

kasutatavad sõidukid jms. Mõned teised majandusteadlased on kapitali mõistet laiendanud ja näevad 

töötajate oskustesse ja haridusse investeerimist inimkapitali loomisena.9  

“Ettevõtlus” on neljas tegur, mis kaasab visionääre ja uuendajaid kogu tootmisprotsessi. Ettevõtjad 
ühendavad kõik ülalkirjeldatud tootmistegurid, et kujundada, arendada ja toota oma toote või 

teenuse kontseptsiooni. 

Eespool loetletud tootmissisendid on piiratud. Neid piiratud ressursse kombineerides peavad 

inimesed tegema valikuid, mida toota, milliseid tootmistegureid kasutada ja kuidas toodetud kaupa 

jaotada. Samas tuleks tootmist korraldada nii, et SKT pidevalt kasvaks.10  

SKT ja SKT elaniku kohta on väga head näitajad riigi materiaalse jõukuse mõõtmiseks, kuid need ei ütle 

midagi selle rikkuse jaotumise kohta riigis. Kiire majanduskasv ei tähenda, et jõukuse kasv parandaks 

elanikkonna üldist elatustaset. SKT ei sisalda tasustamata teenuseid, nagu lastehoid või muud 

kodutööd, vabatahtlik töö, ebaseaduslikud musta turu tegevused ega ka mõned keskkonnakulud. See 

ei anna teavet elanike igapäevaste vajaduste rahuldamise kohta, ei näita midagi tervise, hariduse, 

elutingimuste, looduskeskkonna jms kohta. SKT ei mõõda inimeste vajaduste rahuldamist ega 

elanikkonna heaolu. 11 

Rahva, piirkonna, kohaliku kogukonna või üksikisiku majanduslikule heaolule ja elukvaliteedile 

suunatud avaliku sektori poolt juhitavat protsessi nimetatakse majandusarenguks. Kui majandusareng 

on poliitiline sekkumine, mille eesmärk on parandada inimeste heaolu, siis majanduskasv on turu 

tootlikkuse nähtus ja SKT kasvu kirjeldatakse kui "majandusarengu protsessi ühte aspekti". Kui 

majandusteadlased keskenduvad peamiselt kasvuaspektile ja majandusele laiemalt, siis kogukonna 

majandusarengu juhid tegelevad ka sotsiaalmajandusliku arenguga. Üldises majandusarengu 

diskursuses arvatakse, et see tähendab töökohtade loomist, nii üksikisiku kui ka ühiskonna jõukuse 

suurendamist, inimeste elukvaliteedi parandamist, kuid lisaks eelnimetatud aspektidele toob 

majandusareng kaasa ka majanduse ümberstruktureerimise, sotsiaalsed ja kultuurilised muutused, 

mis võivad olla ühiskonnale keerulised ilma riigi toetatud sotsiaal-majandusliku keskkonnata. 12 

1934. aastal rõhutas J. Schumpeter mittemajanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete tegurite tähtsust 

ettevõtluse mõjutajatena. Majandusarengu puhul saavutatakse majanduskasv peamiselt kaudsete 

tegurite kaudu (nagu majanduslik vabadus, inimkapitali väärtuse suurendamine, s.o teadmiste areng, 

sotsiaalne kapital ja selle areng, jne). Schumpeter toob välja, et kuigi majandusarengu tõukejõuks on 

 
9 Ibid 
10 Kerem, 2004 
11 Dang (2015) 
12Economic Development ... (2014) 
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ettevõtja erahuvist tulenev ja majandusarengule viiv uuendustegevus, ei saa alahinnata avaliku sektori 

tähtsust soodsa ettevõtluskeskkonna loojana.13  

1956. aastal selgitas R. Solow, et majanduskasv ei peaks põhinema loodusvarade intensiivsel 

kasutamisel, vaid kapitali, tööjõu ja tehnoloogilise arengu suurenemisel. Kapitali ja/või tööjõu muutus 

toob endaga kaasa muutuse tehnoloogias või tootlikkuses ning lõpuks ka toodangu mahu või 

kvaliteedi muutumise. Seda nimetatakse neoklassikaliseks kasvumudeliks. See mudel on klassikalise 

mudeli edasiarendus, mis paneb rõhu majandustegevuse pakkumise poolele ja jätab tähelepanuta 

peaaegu kõik keinsilikud kogunõudluse üksikasjad.14  

P.M. Romer (1986) uuris teadmisi kui kapitali vormi, jõudes järeldusele, et tehnoloogia pikaajaline 

areng tuleneb teadmiste kogumisest kasumit maksimeerivate ja mõistlike majandusagentide poolt. 15 

Nagu väidab uus kasvuteooria, kasvab majandus pigem teadmiste arengu, mitte tööjõu ja kapitali 

suurenemise tulemusena. Kui suurendada klassikalisi tootmissisendeid, kuid vähendada 

investeeringuid inimkapitali, infrastruktuuri ning teadus- ja arendustegevusse, ei saa toodang 

kasvada.16 

Teadmisi on peetud ka positiivseks välismõjuks. Kõik inimesed on valmis investeerima teadmistesse 

ainult nii palju, kui on vaja isikliku kasu saamiseks. Optimaalse sotsiaalse heaolu saavutamiseks peab 

riik tegema täiendavaid investeeringuid teadmiste hankimisse ja välja töötama poliitikaid, mis tooksid 

teadmuspõhise ettevõtluse riiki.17 

R. A. Solo (1968) käsitles majandusarengut kui kogukonna majandusliku heaolu paranemist kõrgema 

väärtusega kaupade tootmisel, kasutades samu ressursse kui varem. See tähendab ühiskonna 

suurenenud suutlikkust tagada oma liikmetele kõrgemat reaalsissetulekut, mis tuleneb ressursi 

tootlikkuse ja tööhõive tõusust või teisisõnu inimeste materiaalse heaolu suurenemisest nende 

kultuurilise ja sotsiaalse kvaliteedi paranemise kaudu. Inimeste heaolu ja kultuuriline kvaliteet on 

keskmise sissetuleku, sissetulekujaotuse, tarbimisharjumuste ja üksikisikutevaheliste suhete 

tulemus.18  

Kõik eelpool mainitud autorid on märkinud, et avalikul sektoril on majandusarengus oluline roll – nad 

on arenguks soodsa majandusliku ja sotsiaalse keskkonna looja. Majandusareng on seotud järgmiste 

valitsuse poliitikatega: 

1. Poliitika, mis saavutab teatud majanduseesmärgid (näiteks jätkusuutlik kasv, madal 

tööpuudus ja inflatsioon jne); 

2. Avalike teenuste osutamise poliitika (nt juurdepääs haridusele, teedevõrgu ehitamine, arstiabi 

kättesaadavus jne); 

3. Ettevõtluskeskkonna parandamisele suunatud poliitikad (sh maksupoliitika, juurdepääs 

haridusele ja selle sisule, perepoliitika jne). 

 
13Schumpeter, J. (1934) 
14 Solow, R. M. (1956)  
15 Romer, P.M. (1986) 
16 Cornwall, Cornwall 1994, cited in Dang, Pheng (2015) 
17 Dang, Pheng (2015) 
18Solo, R. A. (1968)  
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1970. aastate alguses kasutasid Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlased globaalset 

arengumudelit, et uurida, kuidas viis võtmetegurit – rahvastik, põllumajanduslik tootmine, 

loodusvarad, tööstustoodang ja saaste – kujundavad ja piiravad inimeksistentsi. Analüüsiti varasemaid 

globaalseid arenguid ja prognoositi muutusi kuni 2100. aastani. 

Modelleerimise käigus jõuti järeldusele, et inimkonna ajaloo jooksul on ülalnimetatud ressursside 

kasutamine hüppeliselt kasvanud. Piiratud suurusega planeedil Maa ei saa inimeste arv, haritava maa 

pindala ja kaevandatavate maavarade hulk lõputult kasvada. Paljude suuremate maavarade 

teadaolevad varud jätkuvad praeguse tarbimise kasvutempoga mõnekümne kuni saja aasta jooksul. 

Reostus suureneb tootmise ja tarbimisega samas tempos, mõjutades seega elujõulise keskkonna 

võimalust. 19 

Eeldusel, et inimühiskond jätkab 21. sajandil eksponentsiaalset kasvu, arvutati kaheksa parameetri 

muutus aastani 2100. Nende kaheksa parameetri hulka kuuluvad rahvaarv, tööstustoodang elaniku 

kohta, toiduainete tootmine elaniku kohta, saastatuse tase võrreldes 1970. aastaga, sündide arv 1000 

elaniku kohta, surmade arv 1000 elaniku kohta, teenuste arv elaniku kohta aastas. See analüüs näitas, 

et ressursside ammendumine ja saaste suurenemine asendab praeguse arengu taandarenguga. Kõik 

kaheksa vaadeldavat parameetrit saavutavad oma maksimaalse väärtuse, mõned varem, mõned 

hiljem 21. sajandi esimesel poolel, ja hakkavad seejärel langema. Autorid nimetasid seda stsenaariumi 

arengu standardmudeliks.20  

Tehnoloogia arengut prognoosides ja tulevikutehnoloogiatel põhinevaid arengustsenaariume 

analüüsides ilmnes, et tehnoloogia areng võib kriitilisi arenguhetki edasi lükata, kuid mitte vältida. 

Uuring illustreerib, et inimkonna stabiilne jätkumine on teostatav, kuid inimkond peab oma senist 

eluviisi drastiliselt muutma.21 

2004. aastal avaldasid samad autorid raamatu "Kasvu piirid – 30 aastat hiljem", millest järeldati, et 

inimareng on kolmkümmend aastat järginud suures osas standardstsenaariumi. Uuringuaruande 40. 

aastapäeva eel avaldas üks selle autoritest aruande „2052. Ülemaailmne arenguprognoos järgmiseks 
neljakümneks aastaks“. Aruandes tuuakse välja olulised näitajad ühiskonna toimimise kohta 
neljakümne aasta jooksul alates "Kasvu piirid" ilmumisest ning prognoositakse inimkonna käitumist 

järgmise neljakümne aasta jooksul. Raamat käsitleb muu hulgas inimtekkelisi kliimamuutusi ja 

vastavaid väljakutseid. On välja toodud, et möödunud sajandi teisel poolel ületas inimkond säästva 

keskkonnakasutuse piirid ning tänaseks ulatub ökoloogiline jalajälg ca 1,4-1,5, mis tähendab, et 

inimkond ületab Maa taastuvate ressursside kasutust kuni 1,5 korda. 22 

Aastate jooksul on lisaks nendele kolmele aruandele avaldatud mitmeid uuringuid ja analüüse, mis 

näitavad, et majanduskasv sellisena, nagu seda on sajandeid käsitletud, ei ole jätkusuutlik. 

Ökoloogilise jätkusuutlikkuse kriisi ja selle tagajärgi – kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse 

 
19 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Randers J. (2012)  
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vähenemine ja loodusvarade kahanemine – ei saa lahendada lineaarse majandusmudeli ja 

ületarbimisega tegelemata. Lineaarne majandusmudel (vt joonis 2) tähendab, et üha rohkem 

loodusvarasid kaasatakse majandusse. Kui loodusvarasid on mõnda aega kasutatud, eemaldatakse 

need majandusest jäätmete ja reostusena.  

 

Joonis 2. Lineaarne majandusmudel. 

Lineaarne majandusmudel ei suuda tagada inimkonna ja keskkonna heaolu ega vasta kaasaegse 

ühiskonna pikaajalistele vajadustele. Maa loodusressursid on piiratud, mistõttu on keskkonna ja 

majandusarengu jaoks oluline leida nende säästlik kasutusviis.23 

Globaalselt on loodusvarade kasutamine 50 aastaga enam kui kolmekordistunud ning OECD hinnangul 

kahekordistub see 2060. aastaks praegusest tasemest peaaegu kaks korda, kui me oma tootmis- ja 

tarbimisharjumusi ei muuda. 24  

Lineaarmajanduse ümberkujundamise kontekstis on levinumad ideed majanduskasvu lahtisidumine 

loodusvaradest ja ringmajandus. Mõiste "lahtisidumine" viitab seose katkestamisele 

"loodusressursside kasutamise" ja "majanduskasvu" vahel. Lahtisidumine toimub siis, kui 

keskkonnasurve kasvumäär on teatud perioodi jooksul väiksem kui selle majandusliku liikumapaneva 

jõu (nt SKT) kasvumäär. Lahtisidumine võib olla kas absoluutne või suhteline. Absoluutne 

lahtisidumine toimub siis, kui keskkonna seisukohast oluline muutuja on stabiilne või väheneb, samal 

ajal kui majanduse liikumapanev jõud kasvab; ja suhteline, kui keskkonna seisukohast olulise muutuja 

kasvumäär on positiivne, kuid väiksem kui majandusmuutuja kasvutempo.25  

Otsene praktiline tegevus lahtisidumisel on materjalide ringluse rakendamine (vt joonis 3). Sobiva 

lahenduse pakub üleminek ressursitõhusamale ringmajandusele, mis omakorda eeldab süsteemseid 

muutusi nii poliitilistes otsustes kui ka ettevõtjate, tarbijate ja ühiskonna hoiakutes ja käitumises. 

Ringmajanduse eesmärk on siduda majanduskasv lahti esmase tooraine kasutamisest, luues 

võimalikult väikeste kahjudega ringtootmis- ja tarbimissüsteemi. Ressursse tuleb tõhusalt hallata kogu 

nende elutsükli jooksul alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutamiseni, luues 

olemasolevatest ressurssidest rohkem väärtust, tekitades samal ajal vähem jäätmeid. Lisaks 

keskkonnamõju vähendamisele saavad ettevõtted ringmajanduse põhimõtet tõhusalt rakendades 

vähendada kulusid, suurendada oma kasvupotentsiaali ja edendada oma mainet. Seetõttu on see väga 

 
23 European Parliament (2021) 
24 Pajunen (2021) 
25 Ruffing (2022) 
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ressursitõhusa ringmajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutliku kasvu jaoks oluline, keskendudes 

olemasolevatele materjalidele ja toodetele: korduskasutamisele, täiustamisele ja ringlussevõtule.26 

 

Joonis 3. Ringmajandus. 27 

Ringmajandusele üleminek nõuab muutusi kogu toote väärtusahelas alates toote disainist kuni uute 

ärimudelite ja tarbimisharjumusteni. Uute ja olemasolevate toodete puhul keskendutakse 

põhitähelepanu olelusringi disainile, keskendudes jätkusuutlikule materjalivalikule, kvaliteedile (toote 

pikk eluiga, arenguruumi), tarneahela optimeerimisele ning kordus- ja taaskasutamisele 

(universaalsus, komponentide eraldamine). Lisaks nutikale disainile on majandusarengu 

ümberorienteerumise toetamisel oluline roll ökoinnovatsioonil ja tehnoloogilisel arengul. 

Ringmajanduse täielikuks potentsiaali realiseerimiseks on vaja süsteemset mõtlemist ja muutusi kogu 

sotsiaal-majanduslikus süsteemis, et tuua kaasa tõelisi muutusi tarbimises, tootmises, planeerimises, 

poliitikas, elustiilis, kultuuris ja väärtushinnangutes.. 28 

Ringmajandus on valdkonnaülene põhimõte, mistõttu on ettevõtetevaheline koostöö ja 

rahvusvahelised lepingud olulised, luues olulisi võimalusi uute turgude ja partnerluste loomiseks. 

Ettevõtete edukat koostööd iseloomustab hästi tööstuslik sümbioos, mille eesmärk on saavutada 

suletud tootmistsükkel, kus ühe ettevõtte jäätmed, jääksoojus või muud kõrvalsaadused lähevad teise 

ettevõtte kasutusse.. 29 

 
26 European Parliament (2021) 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
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Samuti on vaja suuri muudatusi toodete ja teenuste tarbimise viisis. Miljonite tarbijate igapäevastel 

valikutel on keskkonnale märkimisväärne mõju. Teadlikkuse tõstmine ja nõudluse loomine 

jätkusuutlike toodete järele aitab kaasa rohelise majanduse arengule. 

Riigi roll ringmajandusele üleminekul on taotleda arengueesmärke kõigil tasanditel ning luua soodsad 

tingimused ringmajanduse põhimõtete elluviimiseks ja takistuste kõrvaldamiseks.. 

 

1987. aastal andis ÜRO keskkonna- ja arengukomitee välja aruande inimkonna tuleviku kohta. Selles 

aruandes kirjeldati esimest korda jätkusuutliku arengu kontseptsiooni. Jätkusuutlik areng on 

defineeritud kui tasakaalustatud areng, mis vastab praeguse põlvkonna vajadustele ja püüdlustele, 

kahjustamata seejuures tulevaste põlvkondade analoogseid huve. Ülemaailmset tähelepanu pälvinud 

kontseptsiooni esitleti 1992. aasta Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsil ning 193 riiki kiitis 

selle majandusarengu idee heaks.30  

Ühiskonna säästev areng on inimkeskne ehk eesmärgipäraselt suunatud areng, mis tagab sotsiaalse 

õigluse ja inimeste elukvaliteedi paranemise vastavalt loodusvarade olemusele ja ökosüsteemide 

talutavusele. Selle põhjal on välja pakutud tugeva ja nõrga jätkusuutlikkuse kontseptsioon (vt joonis 

4).  

Kui probleeme lahendatakse lähtuvalt looduse poolt pakutavate ressursside ja teenuste 

tehnoloogilisest asendamisest, siis peetakse seda nõrgaks jätkusuutlikuseks. Nõrk jätkusuutlikkus 

põhineb ideel, et toodetud kapital võib asendada looduskapitali. Nõrka jätkusuutlikkust toetab idee, 

et seni, kuni looduskapitalist tehakse midagi samaväärse kapitaliväärtusega, saab seda kasutada ilma 

piiranguteta. See jätkusuutlikkuse vaade ei võta arvesse, et mõnda teenust ei saa asendada, nt. mida 

me teeme, kui osoonikihti enam pole?31 

 
30 The World Commission on Environment and Development (1987) 
31 Ecosystems United (2022) 
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Joonis 4. Nõrk ja tugev jätkusuutlikkus. 32 

 

Tugev jätkusuutlikkus on jätkusuutlikkuse lähenemisviis, mis väidab, et olemasolevat looduskapitali ei 

saa dubleerida ega asendada. Sellisena tuleks seda kaitsta, säilitada ja tõhustada, et ka edaspidi 

looduskapitali eeliseid saada. Lisaks tuleb jätkusuutliku arengu sihiks seadmisel arvesse võtta 

sotsiaalseid elemente. 

Tugev jätkusuutlikkus põhineb järgmistel põhimõtetel33: 

● Inimtegevuse ulatust peaks piirama planeedi tegelik kandevõime. 

● Tehnoloogiline areng peaks keskenduma ressursside kasutamise tõhustamisele. 

● Taastuvat looduskapitali tuleks säästvalt majandada, koristades raiet, mis ei ületa 

taastumiskiirust ja hoides jäätmetekke tasemel, mis ei ületa keskkonna taastuvenergia 

assimilatsioonivõimet. 

● Taastumatuid loodusvarasid ei tohiks kasutada kiiremini kui taastuvate asendusainete 

loomise kiirus. 

Lääne tsivilisatsiooni elatustase on viimastel aastakümnetel hüppeliselt tõusnud, kuid seda 

soodustanud tarbimisühiskonna mudel on süvendanud ebavõrdsust teistes riikides ja kogukondades 

ning tekitanud kahju loodusele üle maailma. Olukorra muutmiseks võtsid ÜRO Peaassamblee 193 riiki 

25. septembril 2015 vastu Agenda 2030, mis koosneb 17 säästva arengu eesmärgist (SDG). Iga 

eesmärgi jaoks pakutakse välja 8–12 konkreetset eesmärki koos indikaatoritega, mida kasutatakse 

eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude mõõtmiseks. Aasta, milleks eesmärgid tuleb 

saavutada, jääb vahemikku 2020–2030, kuid mõne eesmärgi puhul ei ole lõppkuupäeva antud.34  

 
32 Ahuerma, I. M (2021) 
33 Ibid 
34 Seventeen Goals Magazin (2021) 



 
 

 

14 

 

Selle laiaulatusliku eesmärkide kogumi eesmärk on lõpetada vaesus, kaitsta planeeti ja tagada kõigile 

heaolu. Kestliku arengu eesmärgid seavad teravas valguses mõned pealtnäha lahendamatud 

väljakutsed, millega maailm silmitsi seisab, sealhulgas haridus, tervishoid, vaesus, kliimamuutused ja 

sooline lõhe. Joonisel 5 olevad piktogrammid näitavad säästva arengu valdkondi ja eesmärke, mida 

saavutada.  

 
Joonis 5. Järkusuutliku arengu valdkonnad ja eesmärgid kuni aastani 2030.35  

 

ÜRO säästva arengu eesmärgid (SDG) aastaks 2030 on järgmised 36: 

 

1. Likvideerige vaesus kõikjal ja mis tahes kujul. 

2. Likvideerida näljahäda, saavutada toiduainete piisavus ja parem toitumine ning toetada 

säästvat põllumajandust. 

3. Tagada hea tervis ja heaolu kõigile vanuserühmadele. 

4. Tagada kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ja elukestva õppe võimalused kõigile. 

5. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tüdrukute mõjuvõimu. 

6. Tagada kõigile joogivesi, kanalisatsioon ja veevarude säästev majandamine. 

7. Tagada taskukohane, usaldusväärne, jätkusuutlik ja tipptasemel energia kõigile. 

8. Toetada säästvat, kaasavat ja jätkusuutlikku majandusarengut ning tagada kõigile inimväärne 

töö. 

9. Ehitage üles vastupidav infrastruktuur, toetage kaasavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist 

ja innovatsiooni. 

10. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel. 

11. Muutke linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja jätkusuutlikuks. 

12. Tagada jätkusuutlik tarbimine ja tootmine. 

13. Rakendada kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja selle mõjude vastu võitlemiseks. 

 
35 Introduction to…. 2021 
36 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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14. Kaitsta ja muuta ookeanide, merede ja mere elusressursside kasutamine säästvaks, et 

saavutada säästev areng. 

15. Kaitsta ja taastada maismaaökosüsteeme ning edendada nende säästvat kasutamist; 

majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumise vastu, peatada ja pöörata tagasi mulla 

degradeerumine ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. 

16. Toetada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda säästva arengu saavutamiseks; pakkuda õiglust 

kõigile ning luua tõhusaid, vastutustundlikke ja kaasavaid institutsioone kõigil tasanditel. 

17. Tugevdada tegevuskava elluviimise meetodeid ja taaselustada ülemaailmset säästva arengu 

partnerlust. 

Globaalse jätkusuutliku arengu tegevuskava läbiv eesmärk on kaotada vaesus kõikjal ning tagada 

kõigile inimväärne ja hea elukvaliteet, austades samas looduskeskkonna võimalusi. Tegevuskava 

eesmärgid keskenduvad majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase olukorra parandamisele. 

Eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ja nõuavad valitsuste, valitsusvälise sektori ja majandussektori 

panust. 

Ükski mõistlik inimene ei pea ühtegi SDG-d oma olemuselt taunitavaks. Meie kaasaegses, omavahel 

seotud ja globaalses ühiskonnas peaksime hoolitsema selle eest, et lahendada kõikvõimalikud 

majanduskasvu vaevavad probleemid ja mitte seada ohtu inimkonna pidev areng.37 

 

Agenda 2030 kriitikud on nimetanud seda ilusa visiooniga "mulliks", mille suunas ükski riik reaalseid 

samme ei astu. Agenda 2030 idee pooldajad on tunnistanud, et need on visandid, mis näitavad 

vajalikku suunda, mitte otsest teed ülemaailmsete probleemide par excellence lahendamisele. 

Väljatoodud eesmärgid loovad struktuurse tausta paljudele sotsiaalsetele algatustele ja sotsiaalse 

närviga ettevõtetele. Pealegi pakuvad nad motiveerivat loosungit, mis sunnib riike võtma vastutust 

säästva arengu eest ja näitama tulemusi. See on meeldejääv kaader, mis aitab kodanike tähelepanu 

köita.38 

Lerch (2010) ja Hopkins jõudsid järeldusele, et pideva majanduskasvu tingimustes ei ole võimalik 

keskkonnaseisundit säilitada. Lerchi sõnul peaksime valmistuma muutusteks – ühiskonda tuleks 

ümber korraldada nii, et oleksime valmis üle elama kliimamuutuste vapustusi ja ressursside 

ammendumist. Hopkins näeb lahendust kogukonnapõhistes lähenemistes: kohalik põllumajandus (ka 

linnades); kogukonnale kuuluv energiavõrk ja võimalusel alternatiivne kohalik raha. 

"Planetary Project" võtab kokku kogu kriitika jätkusuutliku arengu kontseptsiooni ja selle eesmärkide 

kohta:39 

● Jätkusuutliku arengu mõiste on vale ja selle kontseptsiooni sisemine loogika on vastuoluline. 

 
37 Moyo (2016) 
38 Solnik, S. (2018)  
39 Planetary Project. (2021) 



 
 

 

16 

 

● Mõiste on liiga kitsas ja märgib globaalseid probleeme ainult keskkonna kontekstis. Seega 

arvatakse, et ainult keskkonnaprobleemid hõlmavad kogu jätkusuutliku arengu strateegiat. 

● Jätkusuutliku arengu sidusa kontseptsiooni puudumine koos mitme kontseptsiooni 

definitsiooniga põhjustab olulisi raskusi rakendamisel. 

● Jätkusuutliku arengu kontseptsiooni selektiivsus, selle algne elitaarsus ja imperialistlik iseloom 

tulevad kasuks ainult teatud osale inimkonnast, mitte kõigile inimestele. 

● Jätkusuutliku arengu kontseptsioonis kasutatavad meetodid on vaieldavad. Kasvupiiride 

uuringus kasutatud ekstrapoleeritud modelleerimine ei saa olla lõplik: tuleb mõista, et 

modelleerimisel põhinevad ennustused realiseeruvad ainult siis, kui kõik selle eeldused 

realiseeruvad. Mudeli esialgseid parameetreid tuleks hetkeolukorrast lähtuvalt pidevalt 

uuendada. 

● SDG-d mõistetakse täiesti erinevalt. See tuleneb uut tsivilisatsioonimudelit rakendavate 

osalejate kultuurilisest, sotsiaalsest ja poliitilisest taustast ning inimeste erinevast 

maailmavaatest. Säästva arengu kontseptsiooni suurim eesmärk on kahtlemata luua õiglane 

ja tasakaalustatud maailm. Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et erinevad riigid, teadlased ja 

poliitikud tõlgendavad õiglust ja tasakaalu erinevalt. Iseenesest on inimkonna ja üksikute 

riikide valmisolek globaalseks integratsiooniks, mis nõuab nende poliitiliste ja majanduslike 

süsteemide suurt ümberkujundamist, üsna vastuoluline. 

Nii jätkusuutliku arengu kontseptsiooni vastased kui ka pooldajad on veendunud, et üleminek sellele 

arenguteele nõuab praeguse tsivilisatsiooni dramaatilist ümberkujundamist. Ümberkujundamise 

keskmes on kõigi peamiste inimtegevuste muutmine jätkusuutlikuks. Eelkõige tähendab see 

süsivesinike energiamajandusest loobumist ja üleminekut alternatiivsetele energiaallikatele. See 

tehnoloogiline areng peab olema ka sotsiaalselt vastuvõetav. Siiski ei ütle jätkusuutliku arengu 

kontseptsioon midagi rahastamisallikate ega selle rakendamise mehhanismide kohta. Igatahes pole 

meil maailma päästmiseks palju aega, seega peaksime lõpetama loosungite loomise ja võtma reaalseid 

meetmeid. 
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Ettevõtlus Ettevõtlust vaadeldakse kui muutust, millega kaasneb üldiselt risk, mis 

ületab ettevõtte alustamisel tavapäraselt ettetuleva riski, mis võib hõlmata 

ka muid väärtusi peale majanduslike väärtuste.. 

Heaolu Heaolu on positiivne tulemus, mis on inimestele ja paljudele 

ühiskonnasektoritele tähendusrikas, sest see annab meile teada, et 

inimesed tajuvad, et nende elu läheb hästi. Head elamistingimused (nt 

eluase, töökoht) on heaolu aluseks. Nende tingimuste jälgimine on avaliku 

korra jaoks oluline. 

Jätkusuutlik areng Jätkusuutlikku arengut võib defineerida kui arengut, mis rahuldab oleviku 

vajadusi, ilma et see kahjustaks tulevaste põlvkondade võimalusi oma 

vajadusi rahuldada.. 

Jätkusuutliku arengu 

eesmärgid (SDG) 

Jätkusuutliku arengu eesmärgid on 17 omavahel seotud globaalse eesmärgi 

kogum, mis on loodud olema "plaaniks kõigi parema ja jätkusuutlikuma 

tuleviku saavutamiseks". Kestliku arengu eesmärgid kehtestas 2015. aastal 

ÜRO Peaassamblee ja need kavatsetakse saavutada 2030. aastaks. 

Kapital Kapital tähendab kõiki inimtekkelisi kaupu, mida kasutatakse rikkuse 

edasiseks tootmiseks. 

Kasvu piirid „Kasvu piirid“ on 1972. aasta aruanne piiratud ressursside pakkumisega 
eksponentsiaalsest majandus- ja rahvastikukasvust, mida uuriti 

arvutisimulatsiooniga.  

Lahtisidumine Lahtisidumine viitab seose katkestamisele "loodusressursside kasutamise" 

ja "majanduskasvu" vahel. Lahtisidumine toimub siis, kui keskkonnasurve 

kasvumäär on teatud perioodi jooksul väiksem kui selle majanduse 

liikumapaneva jõu (nt SKT) kasvumäär.. 

Lineaarne majandus Lineaarne majandus järgib traditsiooniliselt samm-sammult kava “võta-tee-

käitle”. See tähendab, et tooraine kogutakse kokku, seejärel muudetakse 
need toodeteks, mida kasutatakse, kuni need lõpuks jäätmetena ära 

visatakse. Väärtust luuakse selles majandussüsteemis võimalikult paljude 

toodete tootmise ja müügiga. 

Maa Maa kui tootmistegur ühendab maad, loodusvarasid, metsi, veevarusid ja 

loodustingimusi. 

Majanduse areng Majandusareng tähendab üldiselt töökohtade loomist, nii üksikisiku kui 

ühiskonna jõukuse suurendamist ning inimeste elukvaliteedi parandamist. 

Majanduskasv Majanduskasv kirjeldab ühiskonnas toodetavate ja tarbitavate 

majanduskaupade ja -teenuste kvantiteedi ja kvaliteedi tõusu. 

Majanduskasv kirjeldab ühiskonnas toodetavate ja tarbitavate 

majanduskaupade ja -teenuste kvantiteedi ja kvaliteedi tõusu. 

Ringmajandus Ringmajandus hõlmab turge, mis stimuleerivad tooteid taaskasutama, selle 

asemel, et neid lammutada ja seejärel uusi ressursse ammutada. Sellises 

majanduses tagastatakse kõik jäätmed, nagu riided, vanametalli ja 

vananenud elektroonika, majandusse või kasutatakse neid tõhusamalt.. 
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Sisemajanduse 

kogutoodang (SKT) 

SKT on riigi piirides teatud ajaperioodi jooksul toodetud valmistoodete ja 

teenuste summaarne rahaline või turuväärtus. 

Tööjõud Tööjõud on majanduslikult aktiivne elanikkond on inimesed, kes soovivad 

ja suudavad töötada, olenemata sellest, kas nad on leidnud töö või mitte. 
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Õppematerjali „Majanduskasv ja jätkusuutlik areng“ teoreetilise osa paremaks mõistmiseks, 
seostamiseks tegelikkuse ja juba olemasolevate teadmistega on soovitatav teostada paralleelselt 

teoreetilise osa lugemisega ka allpool kirjeldatud harjutused. Aktiivõppe eesmärk on areneda 

iseseisvaks mõtlejaks ja ennastjuhtivaks õppijaks. 

Õpetaja ülesanne aktiivõppeprotsessis on luua soodne keskkond, mis võimaldab igal õppijal saavutada 

oma võimetekohase maksimaalse arengu. Puuduvad konkreetsed juhised, kuidas iseseisvat mõtlemist 

saavutada, kuid on teatud tingimused, mis soodustavad iseseisvat mõtlemist. Need on: aeg, 

tolerantne õhkkond, ideede ja arvamuste mitmekesisuse tunnustamine, aktiivne osalemine, riskide 

võtmine, austus ja väärtused. Õpetaja ülesanne on luua need tingimused õppeprotsessis. 

Iseseisev mõtlemine võtab aega, sest esmalt on vaja selgeks teha, mis uue materjali kohta juba 

teatakse; leidke selle väljendamiseks sõnu ja kutsuge esile arutelu. Ilma diskussioonita pole võimalik 

saada tagasisidet, mis viiks mõttearengule ja edasimõtlemisele. Alltoodud harjutustele antakse 

minimaalne aruteluaeg. Õpetaja võib vajadusel arutelu aega pikendada.  

Mitte alati ja mitte kõik õppijad ei julge ega taha oma mõtteid väljendada. Õpetajalt oodatakse sageli 

"õiget vastust", isegi kui "õiget vastust" pole. Õpetaja ülesanne on luua tolerantne, toetav ja loov 

õhkkond ülesande eesmärgiga seotud aruteluks. See tähendab, et õppijatel on julgust ja soovi luua, 

esitleda ja arendada oma ideid ja kontseptsioone. Iseseisvas mõtlemises on aktiivne osalemine 

ülioluline. Kui õppijad mõistavad, et nende mõtlemist tunnustatakse, osalevad nad aktiivsemalt. 

Samas on õpetaja ülesanne teha õppijatele selgeks, et oma mõtete väljendamine ei tähenda, et neil 

lastakse olla labane või kohatu. Õpetaja saab kasutada allolevaid harjutusi nii aktiivõppeks kui ka ise 

harjutusi koostada. Kui õpetaja näeb, et rühmas arutelu ei toimu või toimub arutelu, mis ei ole 

ülesande teemaga seotud, siis peab ta rühmaarutelu konkreetsete küsimustega suunama. 

Õppijad usuvad sageli, et arutelud peavad viima "õige vastuseni". Õpetaja ülesanne on luua klassis 

arvamuste ja ideede paljusust soodustav õhkkond, mis on aluseks iseseisvale mõtlemisele. 

Vabamõtlemine võib olla riskantne, sest arutelus esile kerkivad ideed võivad veidral või lausa 

vastuolulisel moel põimuda. Siin on oluline õpetaja selgitus, et see on loomulik. Õpetaja ega 

kaasõppijad ei tohiks arutelude ajal teha hindavaid kommentaare. See takistab edasist arutelu. Kui 

õppijad mõistavad, et nende vaateid hinnatakse ja õpetaja austab nende arvamust, reageerivad nad 

tavaliselt suurema vastutustunde ja hoolivusega. 

Kui õpiülesanded ei ole õppijale kättesaadavad või ei paku piisavat väljakutset, ei too see kaasa õppija 

arengut. Kui õppimine pakub ühelt poolt õppijale väljakutset oma võimete proovile panemiseks ja 

teisalt kindlustunde, et õppimine on jõukohane, on loodud eeldused õppija maksimaalseks arenguks. 

Järelikult tuleks allpool kirjeldatud harjutusi kasutada loovalt – kohandatuna õppijate võimetele. 

Harjutustes on kirjas, millistes rühmades neid sooritada võiks. Kui aga õppimine toimub 
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individuaalselt, saab kõiki neid harjutusi teha üksi. 

Tegevuse nimetus Tegevus 1. Isiklikud arusaamad rahalisest olukorrast ja heaolust 

Ülevaade See tegevus viiakse läbi pärast teema lühitutvustamist, pärast seda, kui koolitaja 
on osalejatele selgitanud/tuletanud meelde mõisteid "isiklik rahaline olukord" ja 
"heaolu". 
Arutage rühmades järgmisi teemasid: 
- Kuidas on teie ja teie sõprade majanduslik olukord viimase 5 aasta jooksul 
muutunud? 
- Kuidas on teie enesetunne viimase 5 aasta jooksul muutunud? 
- Palun proovige neid muudatusi selgitada? 
- Palun proovige leida nende muudatuste allikad/põhjused 

Eesmärk Sissejuhatus teemasse 

Materjal - 

Aeg 15 minutit 

Grupi suurus 2 õppijat 

Juhend õpetajale 
 

Üldist arutelu juhib koolitaja. 
Eelduseks on siin see, et iga riigi valitsuse ülesanne peaks olema oma kodanike 
heaolu suurendamine. Kõige olulisem riigi majanduse seisu mõõdetav näitaja on 
majanduskasv. Majanduskasv annab valitsusele teavet selle kohta, kuidas 
majandus muutub, kuid ei anna teavet selle kohta, kuidas muutub kodanike 
heaolu. 
Järgmised tegevused koos võimaldavad õppijatel mõista, et nende isiklik 
majanduslik olukord ja heaolu ei ole korrelatsioonis majanduskasvuga. Kas sellest 
võiks järeldada, et kasvunäitaja ei anna valitsusele infot, mida valitsus peaks 
mõõtma? 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu saab läbi viia rühmades, e-õppe platvormi eraldi ruumides. 
- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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Tegevuse nimetus Tegevus 2. Teie riigi majanduskasv viimase 5 aasta jooksul 

Ülevaade Tegevus tuleks läbi viia pärast SKTga tutvumist. 
Tehke Interneti-otsing ja leidke, milline oli teie riigi SKT (aastane reaalkasv) ja SKT 
elaniku kohta viimase 5 aasta jooksul 
Rühmade aruteluteemad: 
- Võrrelge riigi majanduse kasvu ning oma isikliku finantsolukorra ja heaolu trende 
viimase 5 aasta jooksul. Mida sa märkad? 
- Üldine arutelu: 
-- Kas majanduskasv näitab kodanike finantsseisu ja heaolu seisu. 
-- Milliseid näitajaid pakuksite riigile välja kodanike heaolu mõõtmiseks? 

Eesmärk Õppija teab, mida mõõdetakse ja mida ei mõõdeta ühe olulisema statistilise 

näitajaga - SKT. 

Materjal Arvuti ja veebiühendus 

Aeg Minimaalselt 20 minutit 

Grupi suurus 2 õppijat 

Juhend õpetajale 
 

Õpetaja juhendab üldist diskussiooni. 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu saab läbi viia rühmades, e-õppe platvormi eraldi ruumides. 
- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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Tegevuse nimetus Tegevus 3. Arutelu mõiste "majandusareng" üle 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast 1. peatüki õppimist. 
Arutelu teema: 
- Mille poolest erineb majandusarengu mõiste majanduskasvu mõistest? 

Eesmärk Õppija oskab selgitada majandusarengu mõisteid. 

Materjal - 

Aeg Minimaalselt 10 minutit  

Grupi suurus 3-5 õppijat grupis 

Juhend õpetajale 

 

Õpetaja juhendab kokkuvõtvat diskussiooni 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu saab läbi viia rühmades, e-õppe platvormi eraldi ruumides. 
- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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Tegevuse nimetus Tegevus 4. Kasvu piirid – 30+ aastat hiljem 

Ülevaade Tegevus tuleks läbi viia 2. peatüki õppimise ajal, pärast aruande "Kasvu piirid" 
lõikude lugemist. 
Treeningu sisu: 
- Vaata joonist veebilehel: https://thumbs-prod.si-
cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https://public-
media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg  
- Otsige vastuseid järgmistele küsimustele: 
● Kui oluliseks peate erinevust raamatus “Kasvu piirid” prognoositud ja tegeliku 
arengu vahel järgmises viies teguris: rahvaarv, põllumajanduslik tootmine, 
loodusvarad, tööstustoodang ja saaste. 

● Kuidas hindate perioodi 2000-2020 prognoosi ja tegeliku olukorra 
kokkulangevust. Põhjendage oma arvamust. 
- Lõppvestlus auditooriumis. 

Eesmärk - Õppija tunneb majanduskasvuga seotud probleeme. 
- Õppija leiab infot graafikutelt. 

Materjal Arvuti ja veebiühendus 

Aeg Minimaalselt 15 minutit 

Grupi suurus 2 õppijat grupis 

Juhend õpetajale 
 

Õpetaja juhendab kokkuvõtvat diskussiooni 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu saab läbi viia rühmades, e-õppe platvormi eraldi ruumides. 
- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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Tegevuse nimetus Tegevus 5. Lahtisidumine 

Ülevaade Tegevus tuleks läbi viia pärast nende lõikude lugemist, kus tutvustatakse 
lahtisidumise ideed. 
Tegevus: Otsige Internetist faktilisi tõendeid selle kohta, et majanduskasvu ja 
loodusvarade kasutamise lahtisidumine toimub tõepoolest. 

Eesmärk Õppija mõistab lahtisidumise põhiideed 

Materjal Arvuti ja veebiühendus 

Aeg 10 minutit 

Grupi suurus Iseseisev töö 

Juhend õpetajale 
 

Õpetaja juhendab kokkuvõtvat diskussiooni 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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Tegevuse nimetus Tegevus 6. Jätkusuutliku arengu eesmärgid  

Ülevaade Harjutus sooritatakse pärast 3. peatüki lugemist. 
Arutelu teema: 
- Iga õpilane täidab aktiivõppekeskkonnas viktoriini “Säästva arengu eesmärgid”. 
- Viktoriini käigus õpitud uute teadmiste arutelu. 

Eesmärk Õpilasel on ülevaade säästva arengu eesmärkidest aastani 2030. 

Materjal Arvuti ja veebiühendus 

Aeg Minimaalselt 20 minutit 

Grupi suurus - 

Juhend õpetajale 
 

- 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

-  
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Tegevuse nimetus Tegevus 7. Jätkusuutliku arengu eesmärgid ja heaolu 

Ülevaade Harjutus sooritatakse pärast 3. peatüki läbimist. 
Arutelu teema: 
- Vaadake säästva arengu eesmärke ja arutlege, kas nende eesmärkide 
saavutamine parandaks heaolu. 

- - Kas säästva arengu näitajad annavad valitsusele paremat teavet 
kodanike heaolu kohta? 

Eesmärk Õppija mõistab jätkusuutliku arengu eesmärkide seost heaoluga. 

Materjal Arvuti ja veebiühendus 

Aeg Ca 25 minutit  

Grupi suurus 3-4 õppijat grupis 

Juhend õpetajale 
 

Õpetaja juhendab diskussiooni 

Soovitused e-õppe 
korraldamiseks 

- Arutelu saab läbi viia rühmades, e-õppe platvormi eraldi ruumides. 
- Arutelu tulemusi saab tutvustada e-õppe platvormi avalikus rubriigis. 
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1/ Milline järgmistest definitsioonidest selgitab majanduskasvu kõige paremini? 
a / Majanduskasv on majanduses toodetud kaupade turuväärtuse tõus aja jooksul. 
b / Majanduskasv on majanduses toodetud kaupade ja teenuste inflatsiooniga korrigeeritud 
turuväärtuse suurenemine aja jooksul. 
c / Majanduskasv on majanduses aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuhindade summa. 
 
2/ Millist järgmistest näitajatest kasutatakse majanduskasvu mõõtmiseks kõige sagedamini? 

a/ Sisemajanduse kogutoodang 
b/ Keskmine sissetulek 
c/ Raha ostujõud 
 
3/ Milline loetelu tootmisteguritest, mis mõjutavad riigi majanduskasvu, on täielik? 
a/ Maavarad, veevarud, mets, tööjõud 
b/ Tootmisettevõtted, kauplused, tarnijad, nõudjad 
c/ Maa, tööjõud, kapital, ettevõtlus 
 
4/ 1970. aastate alguses jõudsid Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlased järeldusele, et ... 
a/ … piiritletud planeedil Maa ei saa lõputult kasvada inimeste arv, põllumaa pindala, kaevandatud 
maavarade hulk ja majandus tervikuna 
b/ … piiritletud planeedil Maa võib inimeste arv, põllumaa pindala, kaevandatud maavarade hulk ja 
majandus tervikuna kasvada lõputult 
c/ … koos majanduskasvu edenemisega on alanud üleilmse vaesuse vähendamise ajalugu 
 
5/ Lineaarne majandusmudel tähendab … 
a/ … et majandusse kaasatakse üha rohkem tööjõudu ja pensionile jäädes tõmbuvad nad majandusest 
välja 
b/ … et majandusse kaasatakse üha rohkem kapitali ja see ei tekita piisavalt huvi 
c/ … et üha rohkem loodusvarasid kaasatakse majandusse ning need eemaldatakse majandusest 
jäätmete ja saastustena väga kiiresti 
 
6/ Milline neist väidetest vastab tõele? 
a/ Säästev areng on eesmärgistatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise liberaalse 
majandusarengu tulemusena 

b/ Ühiskonna säästev areng on eesmärgipäraselt suunatud areng, mis tagab sotsiaalse õigluse ja 
inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemusega ja ökosüsteemide 
talutavusega. 
c/ Säästva arengu eesmärk on kaitsta loodust ja korraldada ökosüsteemide kasutamist nende 
kandevõimet arvestades  

 

7/ Säästva arengu poliitikas on lahtisidumine määratletud … 
a/ … kui majanduskasv ilma keskkonnakulude suurenemiseta 
b/ … soovimatu energiaülekande ärahoidmiseks elektriliste kandjate vahel 
c/ … kui üleminek osakeste tihedalt vastasmõjult nende tõhusale sõltumatusele 
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8/ Agenda 2030 on säästva arengu idee elluviimise poliitikadokument. Kui palju säästva arengu 

eesmärke on Agenda 2030-s kirjas? 
a/ 15 
b/ 17 
c/ 35 
 
9/ Milline järgmistest seisukohtadest esindab säästva arengu kriitika põhiseisukohta? 
a/ Keskkonnaseisundit on võimalik säilitada pideva majanduskasvu tingimustes 
b/ Majanduskasv peab olema pidev, keskkond taastub ise 
c/ Pideva majanduskasvu tingimustes on võimatu säilitada keskkonnaseisundit 
 
10/ Milline on Agenda 2030 üldeesmärk? 
a/ Tagada ökosüsteemide hea seisundi saavutamine 
b/ Kaotada vaesus kõikjal ning tagada kõigile inimväärne ja hea elukvaliteet, austades samas 

looduskeskkonna võimalusi. 
c/ Tagada kõigile inimväärne ja hea elukvaliteet kaupade ja teenuste pakkumise suurendamise kaudu. 
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● Säästva arengu läbiv eesmärk on kaotada vaesus ning tagada kõigile inimväärne ja hea 

elukvaliteet, austades samas looduskeskkonna võimalusi. 

● Säästva arengu idee elluviimiseks võttis ÜRO Peaassamblee 25. septembril 2015 vastu säästva 

arengu tegevuskava Agenda 2030. 

● Viimased kaks sajandit on olnud inimkonna ajaloos esimesed, mil ühiskonnad on saavutanud 

jätkusuutliku majanduskasvu ja ülemaailmse vaesuse vähenemise. See tähendab, et jätkuv 

majanduskasv on viis vaesuse vähendamiseks. 

● Nõrk jätkusuutlikkus põhineb ideel, et toodetud kapital võib asendada looduskapitali, kui 

toodetud kapitali väärtus on suurem kui selleks kasutatud looduskapitali väärtus.  

● Tugev jätkusuutlikkus eeldab, et olemasolevat looduskapitali ei saa dubleerida ega asendada, 

mistõttu tuleb seda kaitsta, säilitada ja tõhustada, et looduskapitali eeliseid ka edaspidi 

kasutada. 

● Lääne tsivilisatsiooni elatustase on viimastel aastakümnetel hüppeliselt tõusnud ning 

tarbimisühiskonna mudeli import üle maailma on tõstnud ka teiste riikide ja kogukondade 

elatustaset. 
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1/ Majanduskasv on majanduses toodetud kaupade ja teenuste inflatsiooniga korrigeeritud 
turuväärtuse suurenemine aja jooksul. JAH 
 
2/ Inimeste arv, põllumaa pindala, kaevandatud maavarade hulk ja majandus tervikuna võivad piiratud 
planeedil Maa kasvada lõputult . EI 
 
3/ Riigi majanduskasvu mõjutavad tootmistegurid on maa, tööjõud, kapital, ettevõtlus . JAH 
 
4/ Majanduskasvu mõõtmiseks kasutatakse kõige sagedamini keskmist sissetulekut. EI 
 

5/ Ühiskonna säästev areng on inimkeskne areng, mis tagab sotsiaalse õigluse ja inimeste elukvaliteedi 
paranemise kooskõlas loodusvarade olemusega ja ökosüsteemide talutavusega. JAH 
 
6/ Lineaarne majandusmudel on jätkusuutlik majandusmudel. EI 
 
7/ Lahtisidumist võib määratleda kui majanduskasvu tekitamiseks kasutatavate ressursside hulga 
vähendamist, mis toob kaasa keskkonnakvaliteedi paranemise. JAH 
 
8/ Ringmajandusmudel on jätkusuutlik majandusmudel. JAH 
 
9/ Säästvale arengule üleminek eeldab kõigi suuremate inimtegevuste muutmist jätkusuutlikuks ja 
järelikult ka praeguse tsivilisatsiooni olulist ümberkujundamist. JAH 
 
10/ Agenda 2030 eesmärgid keskenduvad majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaolukorra 
parandamisele. JAH 
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1/ 1960ndatel …………………. hakkas kahtlema , kas lõputu majanduskasv on üldse võimalik . ( Rooma 
klubi ) 
 
2/ 1970. aastate alguses väitsid Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi teadlased, et inimeste arv, 
põllumaa pindala, kaevandatud maavarade hulk ja ka majandus tervikuna 
……………………………………………. planeet Maa. ( ei saa ) 
 
3/ Viimase sajandi majandus- ja sotsiaalarenguga on kaasnenud …………………………. mis seab ohtu 
süsteemid, millest meie ellujäämine sõltub. (keskkonna halvenemine) 
 

4/ 1980. aastate teisest poolest hakkas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) esitama 
harmoonilise majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse arengu ehk ……………………… (säästva arengu) 
ideed.  
 
5/ Jätkusuutlik majandusmudel eeldab, et majanduskasv tuleneb ……… loodusvarade kasutamisest. ( 
lahtisidestatud ) 
 
6/ 2015. aastal võtsid 193 riiki vastu säästva arengu põhimõtete rakendamise tegevuskava 
………………….., mis koosneb 17 säästva arengu eesmärgist. ( Agenda 2030 ) 
 
7/ Agenda 2030 üldeesmärk on kaotada vaesus kõikjal ning tagada kõigile inimväärne ja hea 
elukvaliteet, austades samal ajal ………… ( looduskeskkond ) 
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Üldiselt on riigid loodud nende elanike poolt eesmärgiga suurendada oma heaolu. Euroopa 

kultuuriruumis tähendab heaolu head tervist; mugavaid elamistingimusi; isikuvabadusi; ohutuid 

töötingimusi; ja garantiid töötuse korral. Need heaolu elemendid võib jagada majanduslikeks ja 

üldkultuurilisteks, mis on seotud ühiskonna põhiväärtustega. Heaolu saab saavutada vajaduste 

rahuldamise ja / või tarbetute soovide kõrvaldamise kaudu.  

Majandusteadusest lähtuvalt eeldab inimeste vajaduste rahuldamine erinevat tüüpi kaupade ja 

teenuste tarbimist - heaolu saab osta poest. Palju vähem teadvustatakse endale, et heaolu sõltub ka 

meie sotsiaalse ja looduskeskkonna tervisest. Turvatunde loob valitsetud riik, millel on sõltumatu 

kohtusüsteem; vaba meedia; politsei ja armee, mis tagavad sise- ja välisjulgeoleku; riigi toetus 

haridusele ja teadusele; aga ka toetused transpordile, keskkonnakaitsele ja kultuurile ning toimiv 

sotsiaalkindlustussüsteem. Kõiki eelnimetatud kaupu ja teenuseid nimetatakse ühise nimetajaga 

avalikeks või ühishüvedeks. Turumajanduse mõistes on avalikud ja ühishüved turutõrked, mis 

tähendab, et turg ei saa nende jaotamisega hakkama. Neoklassikalise lähenemise kohaselt oleks selle 

probleemi lahendus avalike ja ühishüvede muutmine era- või klubihüvedeks. Keynesi lähenemise 

kohaselt peab valitsus sekkuma ja korraldama ise avalike ja ühishüvede pakkumise. See, kuidas 

valitsused korraldavad avalike ja ühishüvede jaotamist, sõltub valitsuse poliitilisest lähenemisest. 

Sotsiaalhoolekanne on süsteem, mille eesmärk on kindlustada ühiskonnale erinevad vabadused ja 

luua inimressursside arendamise kaudu paremad võimalused majandusarenguks. Selle eesmärgi 

täitmiseks korraldab riik avalike ja ühishüvede jaotamist. Sotsiaalhoolekanne hõlmab ka 

sotsiaalkindlustussüsteemi, mis toetab inimesi haiguse, tööõnnetuse, töövõimetuse ja töötuse korral. 

Sotsiaalhoolekande eest vastutavat riiki nimetatakse heaoluriigiks.  

See, kuidas valitsused korraldavad avalike ja ühishüvede pakkumist, sõltub valitsuse poliitilisest 

lähenemisest. Missugused konkreetsed eesmärgid valitsus oma kodanike heaolu suurendamiseks 

valib ja missuguseid vahendeid selleks kasutab, sõltub võimupartei või koalitsiooni sotsiaal-

poliitilistest vaadetest. Sotsiaal-poliitilisest lähenemisest tulenevalt on Taani sotsioloog G.Esping-

Andersen (1990) jaotanud heaoluriigid kolme klastrisse: liberaalne, sotsiaaldemokraatlik ja 

konservatiivne.1  

Peale selle õppematerjali omandamist on õppijal ülevaade, kuidas defineeritakse heaolu ning 

missuguste hüvede tarbimisest heaolu sõltub; miks turg ei saa avalike ja ühishüvede jaotamisega 

hakkama; missugused on võimalused nende turutõrgete lahendamiseks; ja kuidas klassifitseeritakse 

heaoluriike lähtuvalt sellest, kuidas nad lahendavad avalike ja ühishüvede pakkumist. Kokkuvõttes 

oskab õppija märgata, kuidas tema riigi valitsus korraldab elanike heaolu suurendamist ning omab 

paremaid oskusi järgmistel valimistel oma eelistuste tegemiseks. 

  

 
1 Esping-Andersen, G., 1990  
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Kõigi riikide valitsuste eesmärk on / peaks olema oma kodanike heaolu suurendamine. Üldiselt 

tähendab heaolu lihtsalt head enesetunnet. Heaolu võib saavutada, kas vajaduste rahuldamise ja / või 

tarbetutest soovidest ja unistustest loobumise kaudu. Majanduslikus mõttes tähendab vajaduste 

rahuldamine erinevate kaupade ja teenuste ehk hüvede tarbimist. Hüvede klassifitseerimiseks või 

rühmitamiseks on erinevad võimalused. Siinkohal jagame hüved klassideks, võttes aluseks kaks 

tunnust: konkurents ja välistatavus. Nende tunnuste olemasolu või puudumise põhjal jagatakse hüved 

nelja klassi: erahüved, klubihüved, ühishüved ja avalikud hüved. Turg on era- ja klubihüvede 

pakkumisel suhteliselt edukas, kuid ühishüvede ja avalike hüvede pakkumisel see ebaõnnestub. 

Niisugust turumajanduse olukorda nimetatakse turutõrkeks. Turumajanduses tegelevad turutõrgete 

lahendamisega valitsused. Avalike ja ühishüvede jaotamise korraldamine sõltub valitsuse sotsiaal-

majanduslikust poliitikast. Esping-Anderseni (1990) sõnul võib lähenemine sotsiaal-majanduslikule 

poliitikale olla liberaalne, sotsiaaldemokraatlik või konservatiivne. 

Selle õppematerjali peamine eesmärk on anda ülevaade, kuidas eri tüüpi heaoluriigid tegelevad 

avalike ja ühishüvede pakkumise korraldamisega ning sellega seoses kodanike heaolu 

suurendamisega. Selle eesmärgi saavutamiseks käsitleme järgmisi teemasid: 

1. Kuidas defineerida heaolu? 

2. Kuidas klassifitseeritakse hüvesid konkurentsi ja välistatavuse tunnuste alusel? 

3. Probleemid avalike ja ühishüvede pakkumisega. 

4. Sotsiaalhoolekanne ja heaoluriik. 

5. Heaoluriigi kolm tüüpi ja nende lähenemine avalike ja ühishüvede pakkumisele. 

6. Kuidas mõõta heaolu ja sotsiaalhoolekande poliitika edukust. 

Igas majandussüsteemis on ettevõtete eesmärk maksimeerida oma kasumit ja majapidamiste 

eesmärk suurendada oma heaolu.2 Psychology Today sõnul on heaolu tervise, õnne ja õitsengu 

kogemus. See hõlmab head vaimset ja füüsilist tervist, kõrget rahulolu eluga, tähenduse või eesmärgi 

tunnetamist ja võimet stressi maandada. Üldisemalt - heaolu tähendab head enesetunnet.3 Euroopa 

kultuuriruumis põhineb heaolu järgmistel väärtustel: hea tervis; mugavad elamistingimused; 

isikuvabadused; ohutud töötingimused; ja garantiid töötuse korral. Need heaolu elemendid võib 

jagada majanduslikeks (majanduslik heaolu) ja üld-kultuurilisteks, mis omakorda on seotud ühiskonna 

põhiväärtustega.4 Heaolu on võimalik saavutada vajaduste rahuldamise ja / või tarbetute soovide 

kõrvalejätmise kaudu. 

 
2 Kerem, K., Randveer, M., 2007 
3 Psychology Today (05.05.2020) 
4 Sutrop, M., 2016; Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. 2009; OECD Better Life Index (25.08.2020) 



 
 

 

4 

 

Lihtsustatud hierarhiline ülevaade meie vajadustest on toodud joonisel 1. Abraham H. Maslow (1908–
1970), Ameerika psühholoog, kes on tuntud psühholoogilise tervise teooria väljatöötajana, 

klassifitseeris inimese kaasasündinud vajadused hierarhiliselt.  

 

Joonis1. Maslow vajaduste hierarhia5 

Maslow vajaduste hierarhia kohaselt põhineb inimese heaolu esmalt tema füsioloogiliste ja 

turvalisusvajaduste rahuldamisel. Füsioloogilised vajadused on vajadused, ilma milleta me ei saa elada 

(toit, vesi, õhk, uni jne) ning turvalisusvajadus tähendab turvatunnet (füüsiline ja rahaline ohutus, 

töökindlus, tervis). Neid kahte vajaduste gruppi nimetatakse ka põhivajadusteks. Kui põhivajadused 

on rahuldatud, püüab inimene realiseerida oma sotsiaalseid vajadusi. Me kõik otsime sotsiaalseid 

sidemeid sõprade ja perega ning soovime, et teised meid austaksid. Sellega püüame suurendada oma 

enesehinnangut ja enesekindlust. Eneseteostus on inimese täieliku potentsiaali realiseerimine. See on 

hierarhia kõrgeim tase, mille poole püüdleme.6 

Kahjuks arvatakse sageli ekslikult, et vajadused ja soovid on sünonüümid ning neid kasutatakse 

alternatiivsete mõistetena. Tegelikult viitavad vajadused millelegi, mida on vaja ellujäämiseks, kuid 

soovid asjadele ja nähtustele, mida inimesed elus tahavad. Soovid pole meie eksistentsi jaoks 

põhilised ega hädavajalikud. Inimese ellujäämine ei ole ohus, kui ta ei suuda oma soove täita, eriti 

arvestades, et soove on lõputult, sest me pole kunagi täielikult rahul. Võib öelda, et soovid 

moonutavad meie enesehinnangut ja lõppkokkuvõttes isegi vähendavad meie heaolu.7 Samas, kõik 

inimesed püüavad oma vajadusi, aga ka soove täita, et olla õnnelikud. 

Majanduslikus mõttes peavad inimesed nii oma põhi- kui ka sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks 

tarbima erinevat tüüpi kaupu ja teenuseid ehk hüvesid. Järgmistes peatükkides vaatleme, milliste 

omaduste järgi hüvesid klassifitseeritakse ning kuidas erinevatesse gruppidesse rühmitatud hüved 

käituvad turul. 

 
5 Informaatika õpilastele, (08.05.2020) 
6 Ibid 
7 Purju, A., 2004 
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Enne hüvede klassifitseerimist selgitame, missuguste tunnuste alusel me hakkame neid 

klassifitseerima. Nendeks tunnusteks on konkurentsus ja välistatavus. Majandusteaduses öeldakse, 

et hüve on konkurentne, kui selle tarbimine ühe tarbija poolt takistab või vähendab selle tarbimise 

võimalust teise osapoole poolt. Hüve peetakse mittekonkurentseks, kui selle tarnimise kulu täiendava 

tarbijani on null. Kui ostate pudeli vett ja joote seda, ei saa keegi teine seda juua. Kui ostate arvuti, ei 

saa keegi teine osta sama arvutit. Pudel vett või arvuti on seega konkurentsed kaubad. Kui te aga rajate 

oma maja ette ilusa lillepeenra ja teil pole piirdeaeda, siis saavad kõik tänavat kasutavad inimesed teie 

lillepeenart imetleda. Kaunis lillepeenar on mittekonkurentne hüve - ei ole tähtis, kui palju inimesi 

seda vaatab, nad ei „vaata seda ära“. 

Hüve nimetatakse välistatavaks, kui on võimalik takistada mittemaksjate juurdepääsu sellele hüvele. 

Võrdluseks, hüve on mittevälistatav, kui ei ole võimalik takistada mittemaksjate juurdepääsu sellele. 

Näiteks, teil on vaja kinno minekuks piletit, seega on kino välistatav hüve. Tänavad ja tänavavalgustus 

on mittevälistatavad hüved, kuna igaüks, kes öösel tänaval kõnnib, saab valgustatud tänavatest kasu. 

Teoreetiliselt on võimalik välistada tänava kasutamist nende poolt, kes ei maksa, kuid praktiliselt on 

see võimatu.  

Välistatavuse ja konkurentsuse omaduse olemasolu või puudumise põhjal jagunevad kaubad nelja 

liiki8: 

1. Erahüve 

2. Avalik hüve 

3. Klubihüve 

4. Ühishüve. 

Joonisel 2 on näha nende nelja hüvede grupi moodustumine välistatavuse ja konkurentsuse omaduste 

alusel koos näidetega. Enamik hüvesid, mille tarbimise peale inimesed tavaliselt mõtlevad, on 

välistatavad ja konkurentsed ehk müüja suudab takistada mittemaksjatel toodetele juurdepääsu. Neid 

hüvesid nimetatakse erahüvedeks. Erakaubad on näiteks mobiiltelefonid, rõivad, autod, külmikud, 

käekellad, tarbekaubad, erateenused on näiteks juuksuri- ja iluteenused jne. Erahüvede jaotamine 

toimub turul, pakkumise ja nõudluse tulemusel. 

Klubihüvedele on omane välistatavus, mis tähendab, et tarbija ei saa hüve kasutada, kui ta selle eest 

ei ole maksnud. Klubihüved on mittekonkurentsed, mis tähendab, et ühe inimese tarbimine ei takista 

teiste võimalust sama hüve tarbida. Klubihüved on näiteks WiFi, internet, satelliittelevisioon, 

erapargid, erateed jne. (Vt. joonis 2) Üldjuhul on klubihüved kättesaadavad klubi liikmetele ning 

välistamise aluseks on klubi liikmemaksu tasumine.  

  

 
8 BoyceWire. Behavioural economics (30.09.2020) 
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 Välistatav Mittevälistatav 

Konkurentne Erahüve 
Toit, riides, autod ja teised 
tarbekaubad 

Ühishüve 
Puit, kala, põlevkivi 

Mitte-konkurentne Klubihüve 
Kino, erapark, satelliit TV 

Avalik hüve 
Õhk, riigikaitse 

Joonis 2. Neli tüüpi majanduskaupu ja teenuseid. (Source: https://boycewire.com/) 

Ühishüvesid iseloomustab mittevälistatavus ja konkurentsus. Mittevälistatavus tähendab, et 

praktiliselt ei ole võimalik takistada selle hüve tarbimist nende poolt, kes ei ole selle eest maksnud. 

Samas on need hüved konkurentsed - mida rohkem üks inimene tarbib, seda vähem on see kõigile 

teistele kättesaadav. Näiteks peetakse looduslikku kalapüüki ühishüveks kuna, kui üks inimene seal 

kala püüab, siis on võimatu takistada teisi samal kohal kalastamast, samal ajal, mida rohkem üks 

inimene püüab, seda väiksem on teiste võimalust kala saada. (Vt. joonis 2) 

Avalikke hüvesid iseloomustab mittekonkurentsus ja mittevälistatavus. See tähendab, et kui hüve on 

kättesaadavaks tehtud ühele tarbijale, siis iga lisanduv tarbija ei vähenda teiste võimalust seda hüve 

kasutada ning mittemaksjate tarbimise välistamine on praktiliselt võimatu. Siinkohal on esinduslikuks 

näiteks riigikaitse – sõjaliste rünnakute ajal ei ole võimalik kaitsta ainult neid inimesi, kes on riigikaitse 

eest maksnud ja ühe kaitstava isiku lisandumine ei muuda kaitset teiste jaoks nõrgemaks. (Vt. joonis 

2) 

Täna tuntumad avalikud ja / või ühishüved on näiteks õhk, osoonikiht, avameri ja ookeanid, 

kasvuhooneefekt, samuti riiklik ja kohalik valitsemine, õigusruumi loomine ja õigusemõistmise 

korraldamine, riigikaitse, avaliku korra tagamine, riigi rahvusvahelise esindatuse tagamine ja 

kodakondsuse määratlemine, teed ja tänavad, valgusfoorid, muuseumid, ajaloolised hooned, aga ka 

keskkonnakaitse, tervishoiuteenused, haridusteenused, sotsiaalse kaitse võrgustik, kultuur jne. Samas 

on võimalik enamust ühishüveks klassifitseeritud kaupu ja teenuseid muuta era- või klubihüveks.  

Järgmises peatükis vaatleme, missugused probleemid kaasnevad ühis- ja avalike hüvede pakkumise ja 

tarbimisega. 

Avalike ja ühishüvede tähelepanuväärne omadus on see, et turumajanduse tingimustes toodetakse 

neid vähem kui ühiskond neid soovib. Selle põhjuseks on asjaolu, et avalike ja ühishüvede tarbimisega 

kaasneb niinimetatud tasuta-sõitjate probleem. Tasuta-sõitjate probleem on turutõrge, mis tekib siis, 

kui kaubast või teenusest kasu saavad inimesed ei maksa nende tarbimise eest üldse või maksavad 

liiga vähe. Mittemaksjate juurdepääsu nende hüvede kasutamisele on aga võimatu välistada. Sellest 

tulenevalt on avalikud ja ühishüved alatoodetud, üle kasutatud ja / või alahinnatud. Veelgi enam, kui 

https://boycewire.com/
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veel ühe kliendi teenindamise piirmaksumus on sisuliselt null, on sotsiaalselt optimaalne pakkuda 

hüve nullhinnaga. Seetõttu ei ole avalike ja ühishüvede tootmine ärimudel ja eraturgudel puudub 

stiimul nende pakkumiseks.9 

Kuigi avalikel ja ühishüvedel puudub turu mõistes pakkumine on ühiskonnas nende hüvede järele 

nõudlus, mis tähendab, et neil hüvedel puudub hind, kuid neil on väärtus. Mida kõrgem on ühiskonnas 

nende hüvede väärtus, seda suurem on nõudlus ja seda suurem on surve nende hüvede tarbimisele, 

mis kokkuvõttes põhjustab avalike ja ühishüvede ületarbimise, mida G. Hadin (1968) selgitatakse kui 

„ühishüve tragöödiat“. „Ühishüve tragöödia“ on majanduslik probleem, kus igal inimesel on stiimul 

ressurssi tarbida teiste inimeste arvelt. Selle tulemuseks on ressursi ületarbimine, alainvesteerimine 

ja lõplik ammendumine. Kuna nõudlus ressursi järele ületab pakkumise, kahjustab iga üksikisik, kes 

tarbib täiendava ühiku, otseselt teisi, kes ei saa enam tarbida. „Ühishüve tragöödia“ leiab aset siis, kui 
isikud jätavad isikliku kasu taotlemisel ühiskonna heaolu tähelepanuta.10  

Avalike hüvede ületarbimine põhjustab reostust ja reostuskahju. Reostus on saasteainete sattumine 

keskkonda, mis põhjustab seal kahjulikke muutusi ehk reostuskahju. Reostus võib esineda keemiliste 

ainete või energia kujul nagu näiteks müra, kuumus või valgus. Paljud tegevused, mis suurendavad 

inimeste heaolu, tekitavad reostust: kivisöe põletamine elektri tootmiseks reostab õhku; nii tööstused 

kui ka kodud tekitavad prügi ja kanalisatsiooniheitmeid, mis võivad reostada pinnast ja vett; 

pestitsiidid leostuvad põhjavette, jõgedesse ja järvedesse ning kahjustavad elusloodust. Saastunud 

õhk, pinnas ja vesi põhjustavad erinevaid kahjustusi nagu näiteks haigused, hoonete ja rajatiste 

kahjustused, looduse hävimine jne. Neid reostuskahjusid rahalises vääringus nimetatakse 

väliskuludeks. Väliskulu on defineeritud kui kulu, mida üksikisik, ettevõte või kogukond kannab 

majandustehingu tagajärjel, kus nad ise otseselt ei osale.11 Sellest tulenevalt, avalike ja ühishüvede 

ületarbimine, mis toob kaasa väliskulu, viib ühiskonna heaolu vähenemisele. 

Majandusteadlased pakuvad tasuta-sõitjate ja väliskulu probleemi lahendamiseks kahte võimalust: 

● Uusklassikalise lähenemise kohaselt tuleks avalikud ja ühishüved muuta erahüvedeks. 

● Keynes’i lähenemise kohaselt peaks valitsus korraldama avalike ja ühishüvede jaotamist ise, 

kasutades erinevaid "juhtimis- ja kontrollimeetmeid". 

Otsus, kuidas valitsus peaks sekkuma avalike ja ühishüvede pakkumisse, peaks põhinema analüüsil, 

mis selgitab, kas nende hüvede tarbimisest saadav kasu kaalub üles ühiskonna maksustamise kulud. 

Samas, mitte alati ei viida läbi niisugust analüüsi, küsimus lahendatakse poliitilise otsustuse korras. 

Järgmistes peatükkides kirjeldame erinevaid sotsiaal-poliitilisi lähenemisi avalike ja ühishüvede 

jaotamise korraldamisele. 

 
9 ThoughtCo. Social Sciences (12.10.2020) 
10 Hadin, G. (05.05.2020) 
11 Economics Online. External costs. (12.05.2020) 
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Sotsiaalhoolekanne on teatud tüüpi valitsuse toetus, mille eesmärk on tagada ühiskonna liikmete 

põhivajaduste rahuldamine avalike ja ühishüvede osas.12 Sageli kasutatakse seda mõistet 

sotsiaalkindlustuse sünonüümina, kuid tegelikult hõlmab sotsiaalkindlustus valitsuse toetussüsteemi 

ainult haiguste, tööõnnetuste, töövõimetuse ja töötuse korral. Sotsiaalhoolekandega seotud vahendid 

võivad olla nii toetused kui ka teenused. Riiki, mis vastutab sotsiaalhoolekande eest, nimetatakse 

heaoluriigiks. 

Ajalooliselt on riigi roll piirdunud abi osutamisega neile, kelle vajadusi ei suutnud rahuldada perekond, 

turg või vabatahtlik teenistus, nt kirik. Riik ei vastutanud otseselt inimeste sotsiaalse turvalisuse ja 

heaolu tagamise eest. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses toimunud sotsiaalsete muutuste 

tagajärjel hakkas riigi roll ja sekkumine inimeste ellu märkimisväärselt suurenema.13 Kaasaegse 

heaoluriigi ajalugu ulatub 1840. aastatesse, kui Saksamaa kantsler Otto von Bismarck võttis mõnes 

Saksamaa osariigis kasutusele vanaduspensionid, õnnetusjuhtumikindlustuse ja arstiabi. Need 

programmid võeti kasutusele selleks, et vähendada töötajate väljarännet Ameerika Ühendriikidesse, 

kus palgad olid kõrgemad, kuid niisuguseid sotsiaalkindlustuse teenuseid ei olnud olemas.14 Aja 

jooksul inimeste vajadused laienesid ja lisaks sotsiaalkindlustuse küsimustele kohustusid valitsused 

korraldama uusi valdkondi, nagu haridus ja teadus, transport, keskkonnakaitse, põllumajandus, 

kultuur jne. Valitsused laiendasid oma tegevust sotsiaalsfääri ja sotsiaalse turvalisuse ideele tuginedes 

tekkis heaoluriigi mõiste. 

Heaoluriik ei ole mõeldud vaestele, vaid inimeste kaitsmiseks vaesuse eest. Autorid on heaoluriigi 

mõistet määratlenud erinevalt. Esping-Andersen (1999) väitis, et pärast II maailmasõda tähendas 

heaoluriik peamiselt riiklikku sekkumist eesmärgiga vähendada inimeste majanduslikku ebakindlust 

nende "passiivsete" eluaastate ajaks.15 Pestieau (2006) keskendub heaoluriigi määratlemisel selle 

funktsioonide kirjeldamisele. Lisaks sotsiaalsete riskide maandamisele pakub heaoluriik ka sotsiaalabi 

ja toetab haridust, madala sissetulekuga paljulapselisi peresid jne.16 Sandmo (1995) sõnul võib 

heaoluriiki vaadelda kahest aspektist: (1) heaoluriik viitab avaliku sektori osale, mis tegeleb 

ümberjagamisega sotsiaalkindlustuse kaudu ja selliste sotsiaaltoetuste pakkumisega, millel on tugev 

ümberjagamise funktsioon, näiteks haridus ja kultuur; (2) riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika, milles 

seatakse esikohale ebavõrdsuse vähendamine ja üksikisiku kaitsmine selliste sotsiaalsete riskide eest 

nagu töö kaotamine või töövõimetus.17 

Järgmises peatükis on lühike ülevaade erinevatest heaoluriigi tüüpidest ning sellest, kuidas neis 

määratletakse ja korraldatakse avalike ja ühishüvede pakkumist. 

 
12 Encyclopedia Britannica (10.10.2020) 
13 Ware, A., Goodin, R. E., 1990 
14 Boundless Political Science (5.10.2020) 
15 Esping-Andersen, G., 1999 
16 Pestieau, P., 2006 
17 Sandmo, Agnar., 1995 
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Üldiseks eelduseks (vähemalt teoreetiliselt) on, et kõik riigid on loodud eesmärgiga tagada oma 

elanikele füüsiline turvalisus, õigused ja vabadused. Oluline ülesanne selle eesmärgi täitmiseks on 

korraldada avalike ja ühishüvede pakkumine. Kuidas riigid seda teevad, sõltub valitsuse lähenemisest 

sotsiaalhoolekandele. 

1990. aastal töötas Taani sotsioloog G. Esping-Andersen välja mudeli, mille alusel määras heaoluriigid 

kolme peamisse klastrisse: sotsiaaldemokraatlikud, liberaalsed ja korporatiiv-konservatiivsed.18 See 

klassifikatsioon põhineb kahel võtmeteguril, mille alusel moodustati dekodifitseerimise indeksid. 

Nendeks võtmeteguriteks olid: (1) kaubaks muutmine ehk see, kuivõrd hoolekandeteenuste 

osutamine sõltub turust; ja (2) kollektiivsete eraldiste ulatus. Indeksi leidmiseks kasutas autor 

vanaduspensioni, tervishoiu ja töötuskindlustuspoliiside näitajaid. Lisaks sellele indeksile kasutati 

erinevaid heaolu näitajaid ning kontrolliti riikide kokkulangevust saadud tulemustega.19 

Selle uuringu kohaselt on Austraalia, Kanada, Jaapan, Šveits ja Ameerika Ühendriigid liberaalsed 
heaoluriigid; Austria, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia konservatiivse heaoluriid; ning Taani, 

Soome, Holland, Norra ja Rootsi sotsiaaldemokraatlikud heaoluriigid. Kümme aastat hiljem kordasid 

R.E. Goodin, B. Headey, R. Muffels ja H.-J. Dirven (1999) heaoluriikide klassifitseerimist ja said Esping-

Anderseni (1990) tulemustega sarnased tulemused.20  

Liberaalne süsteem seab esikohale majandussüsteemi ja -kasvu. Seda tüüpi riiki iseloomustavad 

tagasihoidlikud universaalsed toetused või sotsiaalkindlustusplaanid. Sotsiaaltoetused katavad 

enamasti madala sissetulekuga töölisklassi vajadusi, kuid abi saamine on tavaliselt häbimärgistatud 

ning toetuste piirmäärad on väga madalad. Eesmärgiks on, et inimesed ei valiks töötamise asemel 

sotsiaalabi. Selle süsteemi eesmärk on luua olukord, kus kõik, kes suudavad teha palgatöö, seda ka 

teeksid ning garanteeriksid oma heaolu ise. Liberaalses heaoluriigis on nii vaesus kui ka sotsiaalne 

kihistumine suur. Selle süsteemi positiivsed väärtused on võrdsed võimalused, konkurents ja 

sotsiaalsed õigused.21 

Sotsiaaldemokraatlik süsteem on oma eesmärgi poolest võrdsustav ja oma poliitilises stiilis 

silmatorkavalt universaalne. Sotsiaaldemokraadid ei püüa lihtsalt vaesust kaotada, vaid püüavad 

üldiselt edendada sotsiaalset võrdsust. Seda süsteemi iseloomustavad suured sotsiaalkulutused, 

töötasupõhised hüvitised, sotsiaalsete õiguste dekommodifitseerimine ja sotsiaalne kihistumine. 

Laste, eakate ja abitute eest hoolitsemisel osaleb ka riik. Seega, kõik riigi elanikud on ühendatud ühte 

universaalsesse kindlustussüsteemi, kust kõik saavad palgaga-seostatud toetusi ja, kus kõigil on samad 

õigused olenemata staatusest või soost. Niisugune süsteem tekitab kodanikes solidaarsuse riigi 

suhtes, kuna kõik sõltuvad riigist, siis tunnevad nad ka kohustust maksta süsteemi ülalpidamiseks 

makse.22 

 
18 Esping-Andersen, G., 1990  
19 Ibid 
20 Goodin, R. E.; Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J., 1999 
21 Ibid 
22 Ibid 
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Samas, kõrgetel sotsiaaltoetustel võivad olla negatiivsed tagajärjed, näiteks tahtlik soov olla töötu ja 

saada hüvitisi. Positiivne on see, et teadmine sotsiaalabi olemasolust õnnetuse või töökoha kaotuse 

korral vähendab individuaalset riskitundlikkust ja aitab inimesel muutuvas olukorras kiiresti kohaneda. 

Selles süsteemis on näiteks ravikindlustussüsteem kogu riigi tervise arenguks. Kui haigushüvitis on 

korralik, valib kodanik haigestumise korral kõige mõistlikuma variandi – ta jääb koju ja ravib ennast 

terveks.23 

Konservatiivses süsteemis on turg kui potentsiaalne heaolu tagaja marginaliseeritud ja sotsiaalsete 

õiguste tagamine ei ole heaolu saavutamiseks alternatiiv. Kuna domineerib staatuse erinevuste 

säilitamine ning õigused on seotud klassi ja staatusega, siis riigi ümberjagav mõju ei ole 

märkimisväärne. Süsteemi mõjutab enamasti kirik, mis on pühendunud traditsiooniliste pereväärtuste 

hoidmisele. Nii ongi selles süsteemis peamine hoolekandeteenuse pakkuja perekond. Riigi sekkumine 

seisneb eelkõige rahaliste toetuste jagamisele perekondadele, kes peavad tagama 

hoolekandeteenuste toimimise. Sotsiaalkindlustus välistab töötud naised, kuid emadele on 

peretoetused. Lasteaiad ja muud hooldusteenuseid pakkuvad asutused on enamasti vähe arendatud. 

Erakindlustushüvitiste roll on vaid marginaalne. 24 

Sõltumata sellest, kas riigi suhtumine sotsiaalhoolekandesse on liberaalne, sotsiaaldemokraatlik või 

konservatiivne, on kõigi riikide ülesanne korraldada avalike ja ühishüvede jagamist nii, et oleks 

maksimeeritud elanike heaolu. Kõik valitsused tegelevad kohtute haldamise, politseijõudude tagamise 

ja valitsevate institutsioonide järjepidevuse tagamisega. Samuti on peaaegu igal rahval ajaloos olnud 

sõjavägi, kõik tänapäevased riigid on teinud mõningaid keskkonnakaitselisi tegevusi ja toetanud 

uuringuid. Kõik valitsused kulutavad sellistes valdkondades nagu avaliku korra kaitse, teadusuuringud 

ja puhas õhk. Enamik valitsusi on seotud ka sotsiaalkindlustusega. 25 Riikide erinevused tulevad ilmsiks 

ainult eesmärkide täitmiseks vajalike vahendite valikul. 

Selleks, et saada aru, kas riik on täitnud oma põhieesmärki ja suurendanud oma elanike heaolu, on 

vaja inimeste heaolu mõõta. Kuidas seda teha? Kodanike heaolu mõõtmiseks on välja töötatud 

erinevad indikaatoreid. Tuntuim neist, mida valitsused laialdaselt kasutavad, on sisemajanduse 

kogutoodang (SKP). Kahjuks ei ole see hea indikaator ühiskonna heaolu mõõtmiseks. Ühiskonnas 

toimuva kohta üldpildi saamiseks tuleb lisaks SKT-le arvestada ka sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid 

arenguid, kuna immateriaalne heaolu on oluline kriteerium inimeste üldise heaolu ja õnne 

saavutamiseks. Keskkonnaalaste arengute mõõtmiseks on võimalik kasutada näiteks ökoloogilist 

jalajälge, mis võtab arvesse tarbimise ja tootmisharjumuste mõju keskkonnale. Selle indikaatori kohta 

leiate lisateavet veebilehelt www.footprintnetwork.org.  

Inimeste heaolu ja valitsuse sotsiaalhoolekande tegevuse tulemuslikkuse mõõtmine on OECD üks 

prioriteete. OECD viimane uuring „How’s Life? 2020” pakub võrdlevat statistikat selle kohta, kuidas 

 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Lehrer, E., 2018 

http://www.footprintnetwork.org/
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OECD ja valitud partnerriikides elavate inimeste elu on muutunud. See heaolu raamistik sisaldab 

praegu 11 mõõdet, mis on seotud26: 

● Materiaalsete tingimustega, mis kujundavad inimeste majanduslikke võimalusi (sissetulek ja 

rikkus, eluase, töö ja töökvaliteet); 

● Elukvaliteedi teguritega, mis hõlmavad seda, kui hea inimestel on olla (kui hästi nad end 

tunnevad), mida nad teavad ja oskavad ning kui tervislikud ja turvalised on nende elukohad 

(tervis, teadmised ja oskused, keskkonna kvaliteet, subjektiivne heaolu, ohutus); 

● Kui seotud on inimesed ning kuidas ja kellega nad aega veedavad (töö ja eraelu tasakaal, 

sotsiaalsed sidemed, kodanikuaktiivsus). 

Viimane, 2018. aastal läbi viidud uuring näitab, et võrreldes 2010. aastaga on elu läinud paremaks: 

inimesed elavad kauem, turvalisemalt, OECD keskmine mõrvade osakaal on langenud veerandi võrra 

ja inimesed tunnevad end oma ümbruskonnas üksi jalutades turvalisemalt. Tööhõive määr ja 

sissetulekud on tõusnud ning inimesed olid oma eluga rohkem rahul kui 2013. aastal. Heaolu langus 

on toimunud aga sotsiaalse suhtlemise valdkonnas ja rahaline ebakindlus on suurenenud. 7% 

inimestest märgib, et rahulolu eluga on väga madal ja märkimisväärne vähemus (13%) kogeb tavalisel 

päeval rohkem negatiivseid kui positiivseid tundeid. Rohkem informatsiooni: 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

Eespool nimetatud sotsiaalse heaolu mõõtmise indikaatorite loetelu ei ole täielik. Internetist leiate 

veel väga erinevaid heaolu mõõtmise metoodikaid. 

Selle õppematerjali eesmärk oli anda ülevaade, kuidas erinevat tüüpi heaoluriigid määratlevad avalike 

ja ühishüvede pakkumist ning lahendavad tasuta-sõitjate ja väliskulu probleemi. Eesmärgi 

saavutamiseks selgitati esmalt heaolu tähendust. Heaolu kõige lihtsamalt öeldes tähendab head 

enesetunnet. Heaolu on võimalik saavutada vajaduste rahuldamise ja / või tarbetute soovide 

kõrvaldamisega. Ameerika psühholoog Abraham H. Maslow selgitas, et inimese heaolu põhineb 

esmalt tema põhivajaduste rahuldamisel. Kui põhivajadused on rahuldatud, püüab inimene oma 

sotsiaalseid vajadusi realiseerida. Majanduslikus mõttes eeldab vajaduste rahuldamine erinevat tüüpi 

kaupade tarbimist. 

Konkurentsi ja välistatavuse tunnuste põhjal jagatakse kaubad era-, klubi-, ühis- ja avalikeks hüvedeks. 

Turumajandus on era- ja klubihüvede pakkumisel suhteliselt edukas, kuid avalike ja ühishüvede 

pakkumisel tekib turutõrge, mis tähendab, et ettevõtted ei saa neid kaupu ja teenuseid pakkuda. 

Mittevälistatavus põhjustab nende hüvede jaotamisel tasuta-sõitjate probleemi, mis viib nende 

hüvede ületarbimisele ning väliskulu tekkele. Väliskulu tähendab aga ühiskonna seisukohalt heaolu 

vähenemist. 

Eespool loetletud turutõrgete lahendamiseks peab valitsus sekkuma. Majandusteadlased pakuvad 

lahenduseks kahte võimalust: 

 
26 OECD Better Policies for Better Life. How’s Life? 2020 (14.08.2020) 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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● Uusklassikalise lähenemise kohaselt tuleks avalikud ja ühishüved muuta era- või 

klubihüvedeks. 

● Keynes’i lähenemise kohaselt peaks valitsus korraldama avalike ja ühishüvede jaotamist ise, 
kasutades erinevaid "juhtimis- ja kontrollimeetmeid". 

See, kuidas valitsused korraldavad avalike ja ühishüvede pakkumist, sõltub valitsuse poliitilisest 

lähenemisest sotsiaalhoolekandele. Liberaalne heaoluriik seab esikohale majanduskasvu, mis 

võimaldab enamikul kodanikel töötada ja luua oma heaolu ise. Sotsiaaldemokraatlikud heaoluriigid 

püüavad otseselt kaotada vaesust ja edendada sotsiaalset võrdsust. Seda süsteemi iseloomustavad 

suured sotsiaalkulud. Riigi elanikud on koondatud universaalsesse kindlustussüsteemi, kust jaotatakse 

töötasupõhiseid hüvitisi ja universaalseid sotsiaalteenuseid. Konservatiivses süsteemis on turg 

potentsiaalse heaolu tagajana marginaliseeritud ja sotsiaalse õiguse hulka ei kuulu heaolu 

saavutamine. Süsteemi peamine idee on minimeerida riigi sekkumist ainult rahaliste hüvitisteni 

perekondadele, kes korraldavad vajalikud hoolekandeteenused ise. 

Riigid ja riikide ühendused kasutavad oma sotsiaalpoliitika tulemuste ja tõhususe mõõtmiseks 

erinevaid indikaatoreid. Nendeks võivad olla näiteks SKP, ökoloogiline jalajälg, OECD uuring „How’s 
Life?“ jne. Saadud tulemusi kasutavad riigid oma sotsiaalpoliitika kujundamisel, püüdes kombineerida 

avalike ja ühishüvede pakkumist nii, et nende kodanike heaolu suureneks. 
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Klubi kaubad Klubikaup on välistav, mis tähendab, et tarbija ei saa toodet kasutada, kui ta 

selle eest otseselt ei maksa ja see ei ole rivaalitsev, mis tähendab, et ühe 

inimese tarbimine ei takista teist.     tarbimist. 

 

Üldkaubad Tavakaupu iseloomustab välistamatus ja rivaalitsemine. 

 

Välistatavus Kaup on välistatud, kui on võimalik takistada sellele ligipääsu inimestele, kes 

pole selle eest maksnud. 

 

Väliskulu Väliskulu on kulu, mille üksikisik, ettevõte või kogukond kannab 

majandustehingu tulemusena, millega nad otseselt ei ole seotud. 

 

Vabasõitja probleem Vabasõitjate probleem seisneb selles, et turutõrge ilmneb siis, kui kaubast 

või teenustest kasu saavad isikud ei maksa nende eest või maksavad 

alamaks. Samal ajal on võimatu välistada mittemaksjate juurdepääsu 

nendele kaupadele või nende kasutamist. 

 

Turutõrge Turutõrge on majanduslik olukord, mida määratleb kaupade ja teenuste 

ebatõhus jaotus vabal turul. 

 

Nad Vajadus viitab millelegi, mida on vaja ellujäämiseks. 

 

Erahüve Erahüve on kaup, mille nimel inimesed võistlevad kauba ja teenuse 

hankimise nimel ning kui kauba tarbimine ühe inimese poolt takistab kellelgi 

teisel seda tarbimast. 

 

Avalik hüve Avalik hüve on hüve, mida ei saa välistada ega rivaalitseda. See tähendab, 

et üksikisikuid ei saa kasutamisest välistada ning ühe isiku poolne 

kasutamine ei vähenda kättesaadavust teistele või kaupa saavad 

samaaegselt kasutada rohkem kui üks inimene. 

 

Rivaalitsev Kaup on rivaalitsev, kui selle tarbimine ühe tarbija poolt takistab 

samaaegset tarbimist teistel tarbijatel või kui ühe poole tarbimine vähendab 

teise osapoole võimet seda tarbida. 

 

Sotsiaalkindlustus Sotsiaalkindlustus hõlmab riiklikku toetussüsteemi haiguste, tööõnnetuste, 

töövõimetuse ja töötuse korral. 

 

Sotsiaalhooldus Heaolu on süsteem inimeste erinevate vabaduste kindlustamiseks ja 

paremate võimaluste loomiseks majanduse arenguks läbi inimressursi 

arendamise. 
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"Ühisvara 
tragöödia" 

Rahvaste tragöödia on majanduslik probleem, kus igal inimesel on stiimul 

tarbida ressurssi teiste inimeste arvelt. Selle tulemuseks on ületarbimine, 

alainvesteerimine ja lõpuks ressursi ammendumine. 

 

Heaolu Hoolekanded on teatud tüüpi valitsuse toetus, mille eesmärk on tagada 

ühiskonna liikmete põhivajaduste rahuldamine. 

 

Heaoluriik Heaoluriik on riik, mis on pühendunud oma kodanikele esmase 

majandusliku turvalisuse tagamisele, kaitstes neid vanaduse, töötuse, 

õnnetuste ja haigustega seotud tururiskide eest. 

 

Heaolu Euroopa kultuuriruumis põhineb heaolu järgmistel väärtustel: hea tervis; 

mugavad elutingimused; isikuvabadus; ohutud töötingimused; ja garantiid 

töötuse korral. Hea enesetunne on lihtsalt hea enesetunne. 
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Õppematerjali „Avalikud hüved ja sotsiaalhoolekanne“ Teoreetilise osa paremaks mõistmiseks, 
seostamiseks tegelikkuse ja juba olemasolevate teadmistega on soovitatav teostada allpool 

kirjeldatud harjutused paralleelselt teoreetilise osa lugemisega. Aktiivõppe eesmärk on arendada 

õppija iseseisva mõtlemise ja õppimise enesejuhtimise võimet.      

Õpetaja ülesanne aktiivõppeprotsessis on luua soodne keskkond, mis võimaldab igal õppijal saavutada 

maksimaalset võimetekohast arengut. Puuduvad konkreetsed juhised, kuidas iseseisvat mõtlemist 

saavutada, kuid on teatud tingimused, mis soodustavad iseseisvat mõtlemist. Need on: aeg, 

tolerantne õhkkond, ideede ja arvamuste mitmekesisuse tunnustamine, aktiivne osalemine, riskide 

võtmine, austus ja väärtused. Õpetaja ülesanne on luua need tingimused õppeprotsessis. 

Iseseisev mõtlemine võtab aega , sest esmalt on vaja välja selgitada, mis uue materjali kohta on juba 

teada; leidke selle väljendamiseks sõnu ja kutsuge esile arutelu. Ilma diskussioonita pole võimalik 

saada tagasisidet, mis viiks mõttearengule ja edasimõtlemisele. Alltoodud harjutustele antakse 

minimaalne aruteluaeg. Õpetaja võib vajadusel aruteluaega pikendada. 

Mitte alati ja mitte kõik õppijad ei julge ega taha oma mõtteid väljendada. Õpetajalt oodatakse sageli 

"õiget vastust", isegi kui "õiget vastust" pole. Õpetaja ülesanne on luua tolerantne, toetav ja loov 

õhkkond ülesande eesmärgiga seotud aruteluks. See tähendab, et õppijatel on julgust ja soovi luua, 

esitleda ja arendada oma ideid ja kontseptsioone. Iseseisvas mõtlemises on aktiivne osalemine 

ülioluline. Kui õppijad mõistavad, et nende mõtlemist tunnustatakse, osalevad nad aktiivsemalt. 

Samas on õpetaja ülesanne teha õppijatele selgeks, et oma mõtete väljendamine ei tähenda seda, et 

neil lastakse olla labane või kohatu. Õpetaja saab kasutada allolevaid harjutusi nii aktiivõppeks kui ka 

ise harjutusi koostada. Kui õpetaja näeb, et rühmas arutelu ei toimu või toimub arutelu, mis ei ole 

ülesande teemaga seotud, siis tuleks rühmaarutelu suunata konkreetsete küsimustega. 

Õppijad usuvad sageli, et arutelud peavad viima "õige vastuseni". Õpetaja ülesanne on luua klassis 

arvamuste ja ideede paljusust soodustav õhkkond , mis on iseseisva mõtlemise aluseks. 

Vabamõtlemine võib olla riskantne, sest diskussioonis esile kerkivad ideed võivad veidral või lausa 

vastuolulisel moel põimuda. Siin on oluline õpetaja selgitus, et see on loomulik. Õpetaja ega 

kaasõppijad ei tohiks arutelude ajal teha hindavaid kommentaare. See takistab     edasine arutelu. Kui 

õppijad mõistavad, et nende vaateid hinnatakse ja õpetaja austab nende arvamust, reageerivad nad 

tavaliselt suurema vastutustunde ja hoolivusega. 

Kui õppeülesanded on ei ole õppijale jõukohane või ei paku piisav väljakutse , ei too see kaasa õppija 

arengut. Kui õppimine pakub ühelt poolt õppijale väljakutset oma võimete proovile panemiseks ja 

teisest küljest kindlustunde, et õppimine on jõukohane, on loodud eeldused õppija maksimaalseks 

arenguks. Järelikult tuleks allpool kirjeldatud harjutusi kasutada loovalt – kohandatuna õppijate 

võimetele. 
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Harjutustes näidatakse, millistes rühmades neid sooritada sai. Kui aga õppimine toimub 

individuaalselt, saab kõiki neid harjutusi teha üksi. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 1. Minu vajaduste loetelu 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teema sissejuhatust, kuid enne teoreetilise osa 1. 
peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Iga õppija koostab nimekirja oma vajadustest. See nimekiri võib sisaldada 
vähemalt 25 (või rohkem) vajadust. Iga vajadus kirjutatakse eraldi reale. 
- Iga õpilane arutab oma vajaduste loetelu läbi vähemalt kahe kaasõpilasega 
(arutelu toimub iga kaasõpilasega eraldi). Arutelude ajal palutakse õppijatel oma 
nimekirja täiendada. 
- Õppija(d) võivad esitada rühmale oma nimekirja. Esitluse ajal saavad kaasõppijad 

oma vajaduste nimekirja täiendada. 
 
Alternatiiv: 
Seda harjutust saab läbi viia nii, et kõik õppijad tulevad tahvli juurde ja kirjutavad 
ühe või mitu vajadust. Selles nimekirjas võib olla ka soove ja soove. Õpetaja 
nimekirja ei paranda. 
 

Eesmärgid Õppija oskab vajadusi märgata. 

Materjalid Paber ja pliiats/tahvel ja marker 

Aeg Minimaalselt 15 minutit 

Grupi suurus - 

Juhised koolitajatele 
 

Vajaduste loendid sisaldavad tõenäoliselt soove. Neid esialgu ei käsitleta. 
Vajaduste ja soovide eristamist käsitletakse järgmistes harjutustes. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 2. Põhivajaduste, sotsiaalsete vajaduste ja soovide eristamine 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teoreetilise osa 1. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Õppijad vahetavad 1. harjutuse käigus koostatud vajaduste loendeid. 
- Värviga on märgitud põhivajadused, sotsiaalsed vajadused ja soovid. 
- Nimekiri tagastatakse selle algsele autorile ja võimalikke täiendusi arutatakse 
koos. 
 
Alternatiiv: 
Õpilaste juhendamisel eristab õpetaja tahvlile kirjutatud nimekirjas põhivajadusi, 
sotsiaalseid vajadusi ja soove. 

Eesmärgid Õppija oskab eristada põhivajadusi, sotsiaalseid vajadusi ja soove 

Materjalid Vajaduste nimekirjad ja värvilised pliiatsid/vajaduste nimekiri pardal ja värvilised 
markerid 

Aeg Minimaalselt 5 minutit 

Grupi suurus - 

Juhised koolitajatele Vajadusel aitab õpetaja õppijatel eristada vajadusi ja soove. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 3. Erakaubad, klubikaubad, kollektiivsed kaubad, avalikud kaubad 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teoreetilise osa 2. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Iga õppija vaatab üle oma vajaduste/soovide nimekirja ja märgib ära isiklikud, 
klubi-, kogukonna- ja avalikud hüved. Seda harjutust saab teha ka paaris. 
- Kui olemasolevas nimekirjas pole mõne kauba kohta näidiseid, uuendatakse 
nimekirja koostöös kaasõpilasega. Eesmärk on koostada erinevate kaupadega 
vajaduste/soovide nimekiri. 
 
Alternatiiv: 
Õpilaste juhendamisel märgib õpetaja tahvlile kirjutatud nimekirjas era-, klubi-, 
kogukonna- ja ühiskondlikud hüved. Vajadusel nimekirja täiendatakse. 

Eesmärgid Õppija oskab oma vajaduste/soovide loetelus märgata erinevat tüüpi hüvesid. 

Materjalid Vajaduste ja soovide loend ja pliiats / vajaduste ja soovide loend pardal ja markeril 

Aeg Minimaalselt 10 minutit 

Grupi suurus - 

Juhised treeneritele 
 

Vajadusel aitab õpetaja õppijatel tuvastada olemasolevaid hüvesid ja täiendada 
hüvede loetelu. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 4. Ühiste ja avalike hüvede tarbimisega seotud probleemid 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teoreetilise osa 3. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Auditoorium on jagatud 3-4 liikmelisteks rühmadeks. 
-     Iga rühm saab joonistamiseks suurema paberi ja värvilised markerid. 
- Õpetaja annab igale rühmale ühe ühise või avaliku hüve. Need võivad olla näiteks 
jõgi kohalikus piirkonnas, looduslikult kaunis koht, avalik park või väljak jne. 
- Õpetaja antud objekti põhjal ja 3. peatükis õpitud teadmisi kasutades koostavad 
õpilased loo vabasõitjate probleemist, ületarbimisest, reostusest, 
saastekahjudest, väliskuludest. 
- Lugu kuvatakse pildina, multifilmina, skeemina jne. 
- Korraldatakse näitus. Vaatajad selgitavad pildil näidatud olukordi. Vajadusel 
annavad pildi autorid selgitusi. 

Eesmärgid Õppija oskab seostada ühis- ja avalike hüvede tarbimisega seotud probleeme. 

Materjalid Suurem paber ja värvilised markerid 

Aeg Minimaalselt 25 minutit 

Grupi suurus 3-4 õppijat 

Juhised treeneritele 
 

Enne uuringu läbiviimist otsib õpetaja välja piirkonnas reaalselt eksisteerivad 
ühised või avalikud hüved, mida saab näiteks kasutada. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 5. Minu riigi pakutavate sotsiaalhoolekandeteenuste nimekirja 
koostamine 

Ülevaade Harjutus sooritatakse enne teoreetilise osa 5. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Auditoorium on jagatud 2-3 liikmelisteks rühmadeks. 
- Õppijate rühmad koostavad nimekirja oma riigi pakutavatest 
sotsiaalhoolekandeteenustest. 
- Teenuse nimetuse juurde kirjutatakse ühised ja avalikud hüved ning "meie 
vajadus, mis rahuldatakse". 
- Üks rühm tutvustab oma nimekirja. Teised rühmad võivad aidata seda loendit 
täiendada. Nii moodustub täpne sotsiaalhoolekandeteenuste loetelu. 
 
Alternatiiv: 
- Kõik õppijad tulevad tahvlile ja koos kirjutatakse sotsiaalhoolekandeteenuste 
nimekiri koos kaupade ja vajadustega. 
- Õppijad nimetavad sotsiaalhoolekandeteenuseid koos kaupade ja vajadustega 
ning õpetaja kirjutab need tahvlile. 

Eesmärgid Õppija tunneb sotsiaalhoolekandeteenuseid ning oskab neid seostada hüvede ja 
vajadustega. 

Materjalid Paber ja pliiats/tahvel ja marker 

Aeg Minimaalselt 10 minutit 

Grupi suurus 2-3 õppijat 

Juhised treeneritele 
 

Nimekirja koostamisel abistab vajadusel õpetaja suunavate küsimustega. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 6. Millises ühiskondlik-poliitilises süsteemis ma elan? 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teoreetilise osa 5. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Vaadates harjutuse 5 sotsiaalhoolekandeteenuste loetelu ja kasutades teadmisi 
õppijate poliitikast, arutlege koos, millises sotsiaalpoliitilises süsteemis õppija elab: 
liberaalses, sotsiaaldemokraatlikus või konservatiivses. 
- Milline oleks sotsiaalpoliitika erinevates süsteemides? 

Eesmärgid Õppija oskab ühis- ja avalike hüvede pakkumist seostada     sotsiaalpoliitika. 

Materjalid 5. harjutuses koostatud sotsiaalhoolekandeteenuste loetelu. 

Aeg Minimaalselt 20 minutit 

Grupi suurus - 

Juhised treeneritele 
 

Õpetaja valmistab ette erinevaid valitsuskoalitsioone, lähtudes riigis 
olemasolevatest erakondadest ning vajadusel aitab arutelu elavdada suunavate 
Küsimustega. 
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Tegevuse pealkiri Harjutus 7. Vaata OECD materjale “Kuidas elu läheb? 2020". Milliseid soovitusi 
jagaksite oma riigi valitsusega? 

Ülevaade Harjutus viiakse läbi pärast teoreetilise osa 6. peatüki õppimist. 
 
Treeningu sisu: 
- Auditoorium on jagatud 2-3 liikmelisteks rühmadeks. 
- Õppijad vaatavad läbi OECD uuringu „Kuidas elu läheb? 2020” video või slaidid ja 
riigipõhised tulemused teie riigi kohta. 
- Nende materjalide põhjal koostab töörühm nimekirja soovitustest, mida riik 
saaks oma elanikkonna heaolu tõstmiseks teha. 
- Valitakse rühmatöö ettekande moderaator ja sekretär. Moderaatori ülesandeks 

on arutelu juhtimine ja sekretäri ülesandeks on kirjutada tahvlile soovituste pakett. 
- Järgneb rühmatöö esitlus ja arutelu, mille käigus koostatakse soovituste pakett. 

Eesmärgid Õppija teab riigi rolli ühis- ja avalike hüvede pakkumisel. 

Materjalid OECD veebilehelt “Kuidas elu läheb? 2020 "üldised tulemused slaidides või 
videotes ja riigipõhised tulemused. http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-
23089679.htm  

Aeg Minimaalselt 30 minutit 

Grupi suurus 2-3 õppijat 

Juhised treeneritele 
 

Õpetaja toetab õppija tööd vastavalt vajadusele. 

  

 

  

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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Avalike hüvede ja sotsiaalhoolekande viktoriin on interaktiivne õppematerjal, mis toetab projekti 
"Fresh-up Economics Towards Economic Literacy in Europe" raames valminud sotsiaalhoolekande 
uuringut. 

Projekti "Fresh-up Economics" eesmärk on integreerida sotsiaal-majanduslikud küsimused 
täiskasvanuharidusse, pakkudes täiskasvanute koolitajatele teavet ja õppematerjale, et tõsta nende 
pädevust sotsiaal-majanduslikel teemadel õppimise edendamisel. 

Pane proovile oma teadmised avalike hüvede ja sotsiaalhoolekande kohta. Viktoriin sisaldab 10 
valikvastustega küsimust ja 10 selgitavat lühilugu. 

Viktoriini sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Piiriülese Koostöö Keskus ning seda ei saa kuidagi 
pidada programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohtade kajastamiseks.  

Projekti #The FreshUpEconomics on rahastatud Euroopa Komisjoni toel. Selle sisu ja materjal 
kajastavad ainult autori seisukohti ja komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise 
eest. Projekti kood: 2019-1-DE02-KA204-006534. 

 
Küsimused 

 
1. Küsimus 

Millises järjekorras tuleks rahuldada vajadusi ja soove, et inimese heaolu tõuseks? 

Vastuste variandid 

● Füsioloogilised vajadused, turvalisuse vajadused ja soovid 

● Soovid, füsioloogilised vajadused ja turvalisuse vajadus 

● Soovid, turvavajadused ja füsioloogilised vajadused 

Selgitus 

Heaolu saab saavutada ühiskondlike vajaduste rahuldamise ja/või inimeste ebavajalike soovide 

kõrvaldamisega. Maslow vajaduste hierarhia kohaselt põhineb inimese heaolu füsioloogiliste (toit, 

vesi, õhk, uni jne) ja ohutusvajaduste ( füüsiline ja rahaline ohutus, töökindlus, tervis) rahuldamisel. 

Neid kahte vajaduste rühma nimetatakse ka põhivajadusteks. Põhivajaduste rahuldamisel püüab 

inimene oma sotsiaalseid vajadusi realiseerida. Me kõik otsime sotsiaalseid sidemeid sõprade ja 

perega ning soovime, et teised meid austaksid. Seejuures püüame tõsta oma enesehinnangut ja 

enesekindlust. Eneseteostus on oma täieliku potentsiaali realiseerimine. See on hierarhia kõrgeim 

tase, mille poole me püüdleme . 

Vajadusi ja soove aetakse sageli ekslikult sünonüümidega ja seetõttu kasutatakse neid vaheldumisi. 

Tegelikult viitab vajadus millelegi, mida on vaja ellujäämiseks, ja soovid viitavad asjadele ja nähtustele, 

mida inimesed elus ihaldavad. Inimese ellujäämine ei ole ohus, kui ta ei suuda oma soove täita, eriti 

arvestades, et soovid on lõputud, sest me pole kunagi täielikult rahul. 
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Pilt 

 

Maslow vajaduste hierarhia. 

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-

advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs 

 

2. Küsimus 

Riigi eesmärk on tõsta oma kodanike sotsiaalset heaolu. Kui riik soovib seda eesmärki saavutada, siis 

mis tüüpi kaupade jaotamist peaks ta korraldama? 

Vastuste variandid 

● Era- ja klubikaubad 

● Avalikud ja ühised hüved 

● Ühis- ja erakaubad 

Selgitus 

Enamik kaupu, millele inimesed tavaliselt mõtlevad, on erakaubad (konkureerivad ja välistavad). 

Erakaubad on näiteks mobiiltelefonid, riided, autod, külmikud, käekellad, tarbekaubad ja erateenused, 

nagu juuksuri- ja iluteenused jne. Erakaupade turustamine toimub turul tarnimise ja pakkumise 

tulemusena. nõuda. 

Klubikaubad (välistavad, mittekonkureerivad) on näiteks wifi, internet, satelliittelevisioon, erapargid, 

erateed jne. 

Ühine hüve (mittevälistav, rivaal) on näiteks metsik kalapüük. Kui üks inimene püüab avalikust järvest 

kala, ei saa teisi samas kohas kala püüdmast takistada; mida rohkem üks inimene püüab, seda väiksem 

on teiste võimalus kala püüda. 

Avalik hüve (mittevälistatav, mitterivaal) on , näiteks riigikaitse . Sõjaliste rünnakute eest pole võimalik 

kaitsta ainult neid inimesi, kes on riigikaitse eest maksnud. Samas ei nõrgesta ühe kaitstud isiku 

lisandumine teiste kaitset . 

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
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Avalikud ja ühised hüved on turutõrge. See tähendab, et turg ei saa neid kaupu levitada ja vaja on 

riiklikku sekkumist. See, kuidas valitsused korraldavad avalike ja ühiste hüvede jaotamist, sõltub 

valitsuse poliitilisest lähenemisest sotsiaalhoolekandele. 

 

3. Küsimus 

Nimeta sotsiaalhoolekande eesmärk. 

Vastuste variandid 

● Pakkuda tuge haigestumise, tööõnnetuse, töövõimetuse ja töötuse korral 

● Tagada põhivajaduste rahuldamine avalike ja ühiste hüvede osas 

● Tagada kultuuri-, haridus- ja sotsiaalteenuste osutamine 

Selgitus 

Sotsiaalhoolekanne on valitsuse toetus, mille eesmärk on tagada, et ühiskonna liikmed saaksid 

rahuldada oma põhivajadused. Sageli kasutatakse hoolekannet sotsiaalkindlustuse sünonüümina, 

kuid tegelikult hõlmab sotsiaalkindlustus riiklikku toetussüsteemi ainult haiguste, tööõnnetuste, 

töövõimetuse ja töötuse korral. Hoolekandega seotud vahendid võivad olla nii toetused kui ka 

teenused. Riiki, mis vastutab sotsiaalhoolekande eest, nimetatakse heaoluriigiks. 

 

4. Küsimus 

Sotsiaalse heaolu suurendamiseks seab liberaalne heaoluriik esikohale majanduskasvu, mis võimaldab 

kodanikel töötada ja oma heaolu luua. Milline neist riikidest juhindub liberaalsetest ideedest? 

Vastuste variandid 

● Šveits 

● Holland 

● Prantsusmaa 

Selgitus 

Liberaalse süsteemi eesmärk on luua olukord, kus igaüks, kes suudab olla ettevõtja või teha 

palgatööd, teeks seda ja tagaks oma heaolu. Sotsiaaltoetused on küll olemas, kuid enamasti katavad 

need vaid madala sissetulekuga töölisklassi vajadused. Liberaalses heaoluühiskonnas on nii vaesus kui 

ka sotsiaalne kihistumine kõrged. 
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5. Küsimus 

Süsteemi, mis püüab suurendada sotsiaalset heaolu vaesuse kaotamise ja sotsiaalse võrdõiguslikkuse 

edendamise kaudu, nimetatakse: 

Vastuste variandid 

● Korporatiivne-konservatiivne heaolusüsteem 

● Sotsiaaldemokraatlik hoolekandesüsteem 

● Liberaalne hoolekandesüsteem 

Selgitus 

Sotsiaaldemokraatliku hoolekandesüsteemi eesmärk on ühiskonna võrdsustamine. Poliitilises mõttes 

on see süsteem oma heaolukäsitluses silmatorkavalt universaalne. Seda süsteemi iseloomustavad 

suured sotsiaalkulutused, sotsiaalsete õiguste dekommodifitseerimine ja sotsiaalne kihistumine. Riik 

tegeleb ka laste, vanurite ja abitute eest hoolitsemisega. Seega on kõik riigi elanikud ühendatud ühe 

universaalse kindlustussüsteemiga, kust saavad kõik sissetulekupõhist toetust ja kus kõigil on võrdsed 

õigused olenemata staatusest või soost. Selline süsteem loob kodanike seas solidaarsust riigiga, sest 

kuna kõik sõltuvad mingil määral riigist, siis tunnevad nad ka kohustust süsteemi ülalpidamiseks makse 

maksta. 

 

6. Küsimus 

Milline asutus on korporatiivses-konservatiivses süsteemis peamine hoolekandeteenuste pakkuja? 

Vastuste variandid 

● Perekond 

● Kirik 

● valitsus 

Selgitus 

Ettevõtlus -konservatiivses süsteemis ei peeta turumajanduse rolli potentsiaalseks heaolu tagajaks, 

samuti ei ole heaolu saavutamiseks vajalik sotsiaalsete õiguste tagamine. Domineerib 

staatuserinevuste säilitamine, õigused on seotud klassi ja staatusega ning riigi ümberjagavat mõju ei 

peeta oluliseks. Oluliseks peetakse traditsiooniliste pereväärtuste säilimist ja kiriku mõju. Seega on 

peamine hooldaja perekond. Riigi sekkumine seisneb rahalise toetuse jagamises peredele, kes peavad 

tagama hoolekandeteenuste toimimise. Sotsiaalkindlustus ei hõlma töötuid naisi, kuid emadel on 

peretoetused. Lasteaiad ja muud hooldusasutused on üldiselt vähearenenud. Erakindlustushüvitiste 

roll on marginaalne. 
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7. Küsimus 

Turumajanduses toodetakse avalikke ja ühishüvesid vähem, kui ühiskond soovib. Mis on selle 

põhjuseks? 

Vastuste variandid 

● Tarbijad ei ole valmis neid hüvesid ostma 

● "vabasõitjate probleem" 

● Ettevõtted ei saa neid eeliseid toota 

Selgitus 

Avalike ja üldkasutatavate kaupade väiksema tootmise põhjuseks on asjaolu, et nende tarbimisega 

kaasneb nn vabasõitjate probleem . Vabasõitjate probleem on teatud tüüpi turutõrge, mis ilmneb siis, 

kui kaubast või teenustest kasu saavad isikud ei maksa nende eest või maksavad alamaks. Samal ajal 

on võimatu välistada mittemaksjaid nendele kaupadele juurdepääsust või nende kasutamisest. Seega 

võivad avalikud ja üldkasutatavad hüved olla alatoodetud, ülekasutatud või halvenenud. 

Veelgi enam, kui ühe täiendava kliendi teenindamise piirkulu on sisuliselt null, on sotsiaalselt 

optimaalne pakkuda toodet nullhinnaga. Seetõttu ei ole avalike hüvede tootmine ärimudel, mistõttu 

ei ole eraturgudel stiimulit neid pakkuda. 

 

8. Küsimus 

Kuidas tuleks neoklassikalise majandusteooria järgi lahendada "vabasõitjate probleem"? 

Vastuste variandid 

● Avalikud ja ühised hüved tuleks muuta erahüvedeks 

● Valitsus peaks ise korraldama avalike ja ühiste hüvede jaotamise 

● Turg jagab avalikke hüvesid ilma valitsuse sekkumiseta 

Selgitus 

Majandusteadlased soovitavad vabasõitja probleemi ja väliskulude probleemi lahendamiseks kahte 

võimalust: 

● Neoklassikalise käsitluse kohaselt peaks valitsus korraldama avalike ja ühiste hüvede 

muutmise erahüvedeks. 

● Keynesi käsitluse kohaselt peaks valitsus ise korraldama avalike ja ühiste hüvede jaotamist, 

kasutades selleks erinevaid käsu- ja kontrollimeetmeid. 

Otsus selle kohta, kuidas valitsus peaks sekkuma avalike ja kollektiivsete hüvede pakkumisse, peaks 

põhinema analüüsil, kas nende kaupade tarbimisest saadav kasu kaalub üles ühiskonna 

maksustamiskulud. Sellist analüüsi ei tehta aga alati, vaid see on poliitilise otsuse Küsimus. 
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9. Küsimus 

Mida seletatakse väljendiga "ühisvara tragöödia"? 

Vastuste variandid 

● Avalike ja ühiste hüvede ületarbimine 

● Erakaupade ületarbimine 

● Klubikaupade ületarbimine 

Selgitus 

Kuna avalikel ja tavakaupadel turu mõistes pakkumine puudub, siis nende hind turul ei kujune. 

Ühiskonnas on nende kaupade järele nõudlus, mille tulemusena saab hinnata nende kaupade 

väärtust. Mida kõrgem on nende kaupade väärtus ühiskonnas, seda suurem on nõudlus ja surve nende 

kaupade tarbimisele, mis lõpuks viib avalike ja avalike hüvede ületarbimiseni. Sellist olukorda selgitas 

G. Hardin (1968) kui tragöödiat ühisvara' . Tegemist on majandusliku probleemiga, kus igaühel on 

stiimul tarbida ressurssi teiste inimeste arvelt. Selle tulemuseks on ületarbimine, alainvesteerimine ja 

ressursi lõplik ammendumine. 

 

10. Küsimus 

Riigid kasutavad heaolu mõõtmiseks sisemajanduse koguprodukti (SKT). Mida SKT mõõdab? 

Vastuste variandid 

● Aasta jooksul ühes piirkonnas toodetud majandushüvede hindade summa 

● Ühe rahva poolt aasta jooksul toodetud majandushüvede hindade summa 

● Aasta jooksul ühes riigis toodetud majandushüvede hindade summa 

Selgitus 

Sisemajanduse koguprodukt (SKP) on ühes riigis aasta jooksul toodetud majanduskaupade ja -

teenuste (edaspidi ka majanduskaubad) kogutoodangu hindade summa. Majanduskaupade hulka 

kuuluvad näiteks leib, auto, maja, arvuti, kütus, aga ka erinevad teenused nagu iluteenused jne. Riigi 

elanikkonna jaoks tähendab SKP kasv inimeste paremat ligipääsu majanduskaupadele ja -teenustele 

ning võimalust end parandada nende elatustase. Vaatamata laialdasele kasutusele ei ole SKT sobiv 

näitaja heaolu mõõtmiseks. 
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Üldiselt võib koostööd mõista kui inimrühma ühistootmist (tegevust) või tarbimist 
vastastikuseks kasuks. See on konkurentsi vastand, mis põhineb individuaalsetel jõupingutustel 
eesmärgi saavutamiseks. Koostöö ja konkurentsi mõistete käsitlemisel majanduses on erinevaid 
lähenemisviise. Rahvusvaheline kaubandus on selle lahendamiseks terviklik lahendus. Rahvusvaheline 
kaubandus on kaupade ja teenuste ostmine, müümine või vahetamine üle riigipiiride. 

Kaubandus on majandussuhete loomise kõigi aegade alus. Kaubanduse peamine 
majandusteooria selgitab, et kaubandus pakub heaolu kasvu ja et rahvusvahelises kaubanduses 
osalevad riigid võivad koostööst märkimisväärselt kasu saada. Kaupade vaba liikumine ja vahetamine 
oli üks peamisi põhjusi Euroopa Liidu loomisel. Praegu on EL liikunud tolliliidust ühtse turu ja 
üheksateistkümne riigi euroalana. Ka Euroopa integratsioon on suurendanud Euroopa majandust, 
hõlmates peaaegu kogu mandri, kuuludes kahekümne seitsmesse riiki. Siseturu mõiste on üles 
ehitatud põhimõttele, et turuosalised peaksid tegutsema võimalikult suure majandusliku vabadusega, 
takistamata (siseriiklike) konkurentsipiirangute tõttu. Ühtse turu abil seatakse EL üheks 
majandusüksuseks, kelle rahvusvahelise kaubanduse lepingud on ELi peamine välimine pädevus. ELi 
konkurentsipoliitika eesmärk on tagada ühtse turu korrektne toimimine. Sisuliselt tagab see 
ettevõtetele võimaluse konkureerida kõigi liikmesriikide turgudel võrdsetel tingimustel. 

 
Tabel 1. Tõendid konkurentsi ja koostöö majandustulemuste kohta 

 Competition Cooperation 

ELi-sisene kaubandus  Kui suur on kõigi Euroopa riikide 
kaubandusbilanss (eksport-
import)? Kas riik võidab või 
kaotab majanduslikult? Kuidas 
on selle kaubandus viimase 3-5 
aasta jooksul muutunud? 

Eksport ja import ELis: mõju 
tööhõivele ja sissetulekutele 

EL-väline kaubandus  ELi eksport maailma: mõju 
tööhõivele ja sissetulekutele  

Kuidas aitab EL-i liikmelisus 
kaubanduse arendamisel ühegi 
riigi jaoks? Kas riik võidab või 
kaotab majanduslikult? Kuidas 
on tema kaubandus viimase 3–5 
aasta jooksul muutunud? 

 
 
Maailma ekspordi ja kaubanduse pidev kasv maailmamajanduse suuruses näitavad, et 

kaubandus on muutunud üha olulisemaks. Rahvusvahelise kaubanduse kasvu on stimuleerinud 
kaubandustõkete pidev langus pärast II maailmasõda. On nii vabakaubanduspoliitikat toetavaid 
argumente kui ka argumente, mis toetavad erinevat tüüpi protektsionistlikku poliitikat. Ricardi 
rahvusvahelise kaubanduse mudel tutvustab aga suhtelise eelise põhimõtet, mis aitab mõista 
rahvusvahelist kaubandust toetavaid põhjuseid. See mudel selgitab näiteks, kuidas vähem 
produktiivsed riigid saavad kasu vabakaubandusest oma produktiivsemate naabritega.  

Rahvusvaheliste kaubavoogude uurimine aitab avastada majanduskoostöö ja konkurentsi 
mõjusid. Eurostat pakub andmeid ja interaktiivset andmete visualiseerimist kaubakaubanduse ning 
kaubanduse mõju kohta tööhõivele ja sissetulekutele ELis. Kaubanduse analüüsi läbiviimiseks on 
erinevaid viise. Esiteks tuleks alustada üldisest kirjeldusest ja seejärel minna üksikasjadesse. 
Järgmisena tuleks praegust olukorda võrrelda varasemaga, et teada saada, kas kaubanduse kasv 
soodustab majanduslikku konkurentsi ja koostööd. Tabelis 1 on esitatud mõned ettepanekud 
kaubanduse analüüsi kohta konkurentsi- ja koostööeksamite jaoks ELis.  

Selles õppestsenaariumis on õpilastele võimalus saada teadlikuks oma riigi kaubanduslikest 
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omadustest. Nad saavad aru, kuidas saavad eri riikide inimesed oma riigi ekspordist kasu ja kui oluline 
on säilitada majanduslik avatus. Lõpuks saavad õpilased avastada, kuidas kaubandus soodustab 
majanduskoostööd ja konkurentsi Euroopa majanduses. 
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Üldiselt võib koostöö all mõista inimrühma ühistootmist (tegevust) või tarbimist vastastikuseks 
kasuks. 1 See on konkurentsi vastand, mis põhineb individuaalsetel jõupingutustel eesmärgi 
saavutamiseks. Mõned inimesed peavad konkurentsi moraalselt kahtlustatavaks võrreldes voorusliku 
koostööga. Ent nagu Timothy Taylor ütleb: „… võistlus ja koostöö pole polaarsed vastandid. (…) 
Konkurents viitab olukorrale, kus inimesed või organisatsioonid (näiteks ettevõtted) rakendavad oma 
jõupingutusi ja andeid kindla eesmärgi nimel ning nad saavad tulemusi põhinevad oluliselt nende 
toimivusel üksteise suhtes. (...) Koostöö viitab olukorrale, kus osalejad otsivad koos töötades mõlemale 
poolele kasulikke tulemusi. " Ebaeetilisel või ebaseaduslikul moel toimuv võistlus ja koostöö on 
mõlemad õigustamatud, näiteks kui kurjategijad teevad koostööd või spordimehed võistlevad 
ebaõiglaselt. Kui tarbijad otsivad parimat tehingut ja ettevõtted suuremat kasumit, saab optimaalseid 
lahendusi pakkuda ainult konkurents.2 Ja ainult koostöö kaudu saavad turuosalised vahetusest 
maksimumi võtta, kuna kaasaegne turg on vastastikku kasulike vastastikuste sõltuvuste võrgustik.3 
Seetõttu on turud segu konkurentsist ja koostööst, mis on mõlemad kasulikud ühiskonna arengule.  

Koostöö ja konkurentsi mõistete käsitlemiseks majanduses on erinevaid lähenemisviise. 
Sõltuvalt pidepunktist võib rääkida koostööst ja konkurentsist kodanike, ettevõtete, linnade, 
piirkondade, rahvuste või osariikide vahel. Riiklikul tasandil saab koostöö- ja võistlusmõisteid 
analüüsida nii sisemiselt (Euroopa piires) kui ka väljaspool (Euroopa ja muu maailma suhted). Nii 
keeruline kui see ka pole, on olemas lahendus, kuidas seda terviklikult käsitleda; rahvusvahelise 
kaubanduse analüüs. Rahvusvaheline kaubandusanalüüs aitab uurida riikide vahelist 
majanduskoostööd ja konkurentsi, kuna need on mõlemad majandusliku vahetuse aspektid. 
Rahvusvaheline kaubandus tähendab kaupade ja teenuste ostmist, müümist või vahetamist üle 
riigipiiride. Rahvusvahelise kaubanduse täiendav vorm on otseinvesteeringud välismaale, mis 
tähendab teises riigis asuva ettevõtte omandikontrolli omandamist.  

Kaubandus on majandussuhete loomise kõigi aegade alus. Kaubanduse peamine 
majandusteooria (absoluutse ja suhtelise eelise Ricardi mudel) selgitab, et kaubandus pakub heaolu 
kasvu ja rahvusvahelises kaubanduses osalevad riigid võivad koostööst märkimisväärselt kasu saada. 
Selle klassikalise kaubandusteooria kohaselt saavad riigid oma rikkust pikas perspektiivis kaubanduse 
kaudu üles ehitada. Rikkust saab omandada, kui riigis on positiivne kaubandusbilanss, st kui riigi 
eksport on suurem kui import (riik müüb välismaalastele rohkem kaupu ja teenuseid, kui ostab 
välismaalastelt). Kaasaegne kaubandusteooria keskendub kaubanduses saadavale kasule, mis on 
saavutatud tootmise spetsialiseerumise, madalamate hindade ja turulepääsu kaudu. Kuid otsustav 
tegur on see, et innovatsiooni ja teadmiste leviku kaudu võimaldab kaubandus suurendada tootlikkust, 
mis on peamine majanduskasvu allikas.  

Maailma ekspordi kasvav kasv ja kaubanduse pidev kasv maailmamajanduses näitavad, et 
kaubandus on muutunud üha olulisemaks. Rahvusvahelise kaubanduse kasvu on stimuleerinud 

 
1 Rutherford, D. (2007), Economics: The Key Concepts, New York: Routledge, p.34 
2 Taylor T., The Blurry Line Between Competition and Cooperation, Available at: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition.html 
3 Horwitz S., Economics as the Study of Peaceful Human Cooperation and Progress, Speech, Available at: 

https://www.econlib.org/economics-as-the-study-of-peaceful-human-cooperation-and-progress/ 
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kaubandustõkete pidev langus pärast II maailmasõda. Ricardi rahvusvahelise kaubanduse mudel 
tutvustab suhtelise eelise põhimõtet, mis aitab mõista rahvusvahelist kaubandust toetavaid põhjuseid. 
See mudel selgitab näiteks, kuidas vähem produktiivsed riigid saavad kasu vabakaubandusest oma 
produktiivsemate naabritega.4  

Adam Smith väitis oma raamatus „Rahvaste rikkus” (1776), et riigi tegelik rikkus koosneb tema 
kodanikele kättesaadavatest kaupadest ja teenustest. Smith töötas välja absoluutse eelise teooria, 
mille kohaselt võivad erinevad riigid toota mõnda kaupa tõhusamalt kui teised, seega saab 
vabakaubanduse abil suurendada globaalset efektiivsust. Smith põhjendas, et kui kaubandus on 
piiramatu, spetsialiseerub iga riik nendele toodetele, mis toovad talle kas loodusliku või omandatud 
konkurentsieelise. Riik saaks siis kasutada oma spetsialiseeritud tootmise ülejääki suurema hulga 
impordi ostmiseks, kui ta oleks muidu suutnud toota. 1817. aastal laiendas David Ricardo Adam Smithi 
absoluutse eelise teooriat, et arendada võrdleva eelise teooriat. Ta põhjendas, et kaubandus võib siiski 
olla ülemaailmne tõhusus, kui riik on spetsialiseerunud nendele toodetele, mida ta suudab absoluutset 
eelist eiramata tõhusamalt toota kui teisi tooteid. 

Ricardi kaubandusmudel oli tõeline läbimurre. Seni peeti maailma ressursse piiratud ja 
staatilisteks. Selle tulemusena saavutati ühe riigi majanduslik võit teise arvelt. Seda olukorda 
nimetatakse nullsummamänguks. Kuid David Ricardo tõestas, et rahvusvaheline kaubandus on 
positiivse summaga mäng (win-win olukord). Iga riik võib eksportida kaupu, mille suhteline tootlikkus 
on kõige suurem, ning vastu võtta kaupu, mille siseriiklik tootmine on kallim. Lisaks võib tööstusharu 
eksport eksportida tootlikkust õppimise teel, mastaabisäästu või muude tegurite mõjul. Seetõttu 
muutub see eelis dünaamiliseks ja võib areneda riigi majandusarengu tõttu. See tähendab, et riikide 
suhtelised eelised muutuvad aja jooksul teadmiste leviku, tehnoloogiasiirde või tegurite kuhjumise 
tõttu.  

Sellest ajast alates on ilmunud muid kaubandusteooriaid, kuid suhteliste eeliste teooria kehtib 
endiselt kui riigi rahvusvahelise kaubanduse tulemuslikkuse lihtne seletus. Uus kaubandusteooria 
sisaldas kaubandusteoorias eeldusi mastaabisäästu, toodete diferentseerimise ja ebatäiusliku 
konkurentsi kohta. Lühidalt, kaubeldavate kaupade suure tootmise kasvav tulu hõlbustab nende 
konkurentsivõimelise hinnaga välismaale müümist. Gravitatsiooniteooria lisab ka ruumilise konteksti, 
kus geograafiline asukoht mõjutab kaubanduse mahtu ja kaugustegur piirab kaubandust. Sellest 
hoolimata sõltub riikide suuruse kasv peamiselt suhtelise eelise laadist, mis on seotud sektoritasandi 
tootlikkusega. Riigid toodavad ja ekspordivad väga erinevaid kaupu, mis erinevad suuresti omaduste ja 
kvaliteedi poolest. Sellepärast, kui mõni riik on edukas ja saavutab mõne sellise kauba osas kõrge 
eksporditegevuse, on see tõenäoliselt tingitud nende suhtelisest eelisest nende toodangus. 

 

Järgmine näide näitab, kuidas suhtelise eelise teooria töötab rahvusvahelise kaubanduse 
fiktiivse näitega. Oletame, et Tšehhi ja Poola toodavad praegu õlut ja õunu. Kodanikud tarbivad oma 
kodumaiseid tooteid. Poolas on vaja 1 tund tööjõudu, et toota 1 pudel õlut või 2 kg õunu. Tšehhi 
Vabariigis on vaja 4 tundi õlut või 3 kg õunu. Tabel näitab iga riigi efektiivsust õlle ja õunte tootmisel 
(tööjõu tootlikkus). 

 
Tabel 1. Õlle ja õuna tootlikkus Tšehhis ja Poolas. 

 Õlu Õunad 

Tšehhis 4 3 

Poolas 1 2 

 
4 International Economics - Theory and Policy, p.53, Available at: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy 
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Tšehhi töötajate tööviljakus on selgelt kõrgem kui Poola töötajate oma, kuna nad suudavad 
ühe tunni jooksul toota rohkem õlut ja rohkem õunu (tab. 1). Võib öelda, et 1 pudel õlut on Tšehhis 
odavam, sest see maksab 0,25 tööjõutundi võrreldes Poolaga, kus 1 pudel õlut maksab 1 tööaeg. 
Samamoodi on 1 kg õunu odavam Tšehhis hinnaga 0,33 tööaega kui Poolas, kus maksumus on 0,5 
tööaega.  

On ilmne, et Tšehhial on õlle ja õunte tootmisel absoluutne eelis (tab 2). Mõlemat nimetatud 
toodet on Tšehhis lihtsalt odavam toota kui Poolas (eeldades võrdset tööjõukulu). Selles olukorras tekib 
küsimus, kas Tšehhi peaks otsustama mõlema toote tootmise riigisiseselt või on siiski võimalik 
spetsialiseerumisest ja kaubandusest kasu saada. 
 
Tabel 2. Ühe pudeli õlle ja ühe kilogrammi õunte tootmise kulu (töötundides) Tšehhis ja Poolas. 
 

 Õlu Õunad 

Tšehhis 0,25 0,33 

Poolas 1 0,5 

 
Tabel 3. Tšehhi Vabariigis ja Poolas spetsialiseerunud õlle või õunte maksimaalne tootmine. 

 Tootlikkus Tööaeg 
saadaval 

Maximal production 

 Õlu Õunad Beer Apples 

Tšehhis 4 3 8 32 24 

Poolas 1 2 10 10 20 

 
Oletame, et Tšehhi on saanud 8 tundi tööjõudu ja Poola 10 tundi tööjõudu. Nende ressursside 

abil saavad Tšehhi ja Poola saavutada erinevad maksimaalsed tootmistulemused (tabel 3). Kõigi 
võimalike tootmistulemuste tulemused on toodud graafikul (joonis 1). Ehkki Tšehhial on vähem 
ressursse (8 tundi tööaega) kui Poolal (10 tundi tööaega), suudab Tšehhi toota rohkem õlut või õunu 
kui Poola. See on nii, sest Tšehhi on saavutanud suurema tootlikkuse (absoluutne eelis). 
 
Joonis 1. Õlle ja õunte võimalik segu Tšehhis ja Poolas.  

 
 
Oletame, et algselt olid mõlemad riigid õlle ja õunte segatud tulemustega. Tšehhi tootis 20 

pudelit õlut ja 9 kg õunu. Poolas toodeti 5 pudelit õlut ja 10 kg õunu. Kogutoodang oli 25 pudelit õlut 
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ja 19 kg õunu. (Tab. 3) Nüüd otsustab iga riik spetsialiseeruda ainult ühe toote tootmisele. 
Tootmiskulusid vaadates on selge, et Tšehhis on õlut suhteliselt odavam toota kui õunu. See on Tšehhi 
suhteline eelis. Poolitus on üsna vastupidine, kus õunte tootmine on õllest suhteliselt odavam (tab. 2). 
Seetõttu on see Poola suhteline eelis. Seetõttu näib ilmne, et Tšehhi valib õlle tootmise ja Poola õunte 
tootmise. 

 
Tabel 3. Õlle ja õunte esialgne segatootmine Tšehhis ja Poolas. 

 Õlu Õunad 

Tšehhis 20 9 

Poolas 5 10 

Toodang kokku 25 19 

 
Pärast spetsialiseerumist tõuseb õlle ja õunte kogutoodang (tab 4). Kokku on 32 pudelit õlut 

võrreldes 25 varasemaga ja 20 kg õunu võrreldes 19 kg-ga enne. Küsimus on selles, kuidas vahetada 
kaupu riikide vahel, et täita nende sisemist nõudlust. Kui Tšehhi soovis saada 20 pudelit õlut ja Poola 
10 kg õunu, saab üleliigse toodanguga kaubelda. Selle eeldusega saab Tšehhi Vabariigis asuva õlle 
liigtoodangu (32 - 20 = 12) välja vahetada õunte vastu. Samamoodi saab Poolas õunte vastu vahetada 
liigse õunatoodangu (20–10 = 10). Seetõttu võib Tšehhi eksportida Poolasse kuni 12 pudelit õlut ja 
Poola kuni 10 kg õunu (tab. 5). 

 
Tabel 4. Õlle ja õunte tootmine Tšehhis ja Poolas pärast spetsialiseerumist. 

 Õlu Õunad 

Tšehhis 32 0 

Poolas 0 20 

Toodang kokku 32 20 

 
Lõpuks on läbirääkimiste küsimus, mitu pudelit õlut Tšehhi 10 kg õunte eest Poolasse saadab. 

Tšehhi võib otsustada eksportida Poolast 12 kg või vähem õlut 10 kg õunte jaoks. Sellest hoolimata on 
mõlemad riigid spetsialiseerumise ja rahvusvahelise kaubanduse tingimustes varasemast paremas 
olukorras. Tarbimise maht Tšehhis ja Poolas on suurem kui vahetust võimaldamata (Joonis 2). 

 
Tabel 5. Esmane tarnimine, eksport ja tarnimine pärast vahetust. 

 Esmane tarnimine Eksport Supply after exchange 

        Õlu Õunad Õlu Õunad Õlu Õunad 

Tšehhis 20 9 12 0 20 10 

Poolas 5 10 0 10 12 10 

Kokku 25 19 12 10 32 20 
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Joonis 2. Õlle ja õunte tarbimine Tšehhis ja Poolas enne ja pärast kauplemist. 

 
 

Euroopa Liit (EL) on maailma kõige arenenum piirkondliku koostöö ja integratsiooni mudel. 
Kaupade vaba liikumine ja vahetamine oli üks peamisi põhjusi Euroopa Liidu loomisel. EL on liikunud 
tolliliidust ühtse turu ja üheksateistkümne riigi euroalana. Euroopa riigid on piirkondliku kogukonna 
loomiseks vajalikke samme järginud järk-järgult, näiteks vabakaubanduspiirkond, tolliliit, ühtne turg, 
ühisraha, ühine passipiirkond ja ühine välispoliitika. 5 Praegu on Euroopa integratsiooniprotsess 
kasvatanud Euroopa majanduse tasemeni, kus see hõlmab peaaegu kogu mandrit, kuhu on nüüdseks 
kuulunud 27 riiki. Sellel integreeritud turul on mitu poliitikat ühtlustatud või üle viidud Euroopa 
tasandile. Euroopa ühise konkurentsipoliitika kehtestamine võimaldas liikmesriikide vahel ausat 
konkurentsi. Seda turuolukorda arvestades saavad Euroopa Liidu turu ettevõtted konkureerida oma 
tegelike suhteliste eeliste alusel, ilma et neid kaitstaks diskrimineerivate kaubandustõketega.6  

 
Tegelikult on ELil üks tugevamaid konkurentsipoliitika süsteeme kogu maailmas. ELi 

konkurentsipoliitika eesmärk on tagada ühtse turu korrektne toimimine. Sisuliselt tagab see 
ettevõtetele võimaluse konkureerida kõigi liikmesriikide turgudel võrdsetel tingimustel. Euroopa 
konkurentsieeskirjad on kehtestatud peamiselt konkurentsi kaitsmiseks, turumoonutuste 
ennetamiseks ja turuosaliste õigluse tagamiseks. Raamistik püüab tagada, et valitsused ja ettevõtted 
järgiksid ELi õiglase konkurentsi eeskirju, pakkudes samal ajal piisavalt ruumi uuendustegevuseks, 
ühtsete siseturu standardite ja väikeettevõtete arendamiseks. ELi konkurentsieeskirju kohaldatakse ka 
väljaspool liitu sõlmitud lepingute suhtes, kui neil on mõju siseturul. ELi konkurentsiõigus kehtib nii 
kõigi liikmesriikide kui ka teiste Euroopa Majanduspiirkonna moodustavate riikide: Islandi, 
Liechtensteini ja Norra suhtes. Poliitika kehtib ka ühtsel turul tegutsevate kolmandate riikide ettevõtete 

 
5 Cameron F., (2010), The European Union as a Model for Regional Integration, Council on Foreign Relations, 

cdn.cfr.org, p.2 
6 Van Hove J., (2010), Variety and quality in intra-European manufacturing trade: the impact of innovation and 

technological spillovers, Journal of Economic Policy Reform, Taylor & Francis Journals, Vol. 13, No. 1, 43–59, p. 

45 
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suhtes.7 
ELi ühise kaubanduspoliitika ja tariifide kehtestamine võimaldab riikide vahel koostööd. ELi 

ühtne turg on loodud ühe majandusüksusena ja rahvusvahelised kaubanduslepingud on ELi peamine 
välispoliitika.8 EL aitab oma liikmetel end kaitsta oma väliste kaubanduspartnerite valitsevate 
majandusvolituste eest ning jätkab turgude avamist väljaspool Euroopat kasvava protektsionismi 
keskel.9 ELi turulepääsu poliitika aitab parandada Euroopa ettevõtete eksporditingimusi kogu maailmas 
ja tagada, et nende kaubanduspartnerid järgiksid rahvusvahelisi kaubanduseeskirju. EL rakendab oma 
õigusi rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaselt koos ELi kaubanduslepingutega partnerriikidega. 
EL kasutab ka kaubanduse kaitsevahendeid, et peatada kunstlikult odavate kaupade impordi üleujutus 
ELi turule, ja kehtestab täiendavad imporditollid, et konkurents oleks aus. Komisjon peab 
kaubanduspartneritega läbirääkimisi intellektuaalomandi standardite tõstmiseks kolmandates riikides, 
ELi ettevõtete intellektuaalse omandi kaitsmiseks ning võltsitud ja piraattoodete ja -teenustega 
kauplemise peatamiseks.10 Viimases kaubandustõkete aruandes on toodud näited ELi toetavatest 
meetmetest aastal 2019, näiteks järgmised:11 

- Veiseliha eksportijad Prantsusmaalt, Iirimaalt ja Madalmaadest said taas juurdepääsu 
Hiinale, Iirimaa ja Horvaatia tootjad taastasid juurdepääsu Jaapanile ning Hollandi 
sealihatootjad saavad eksportida ka Mehhikosse.  

- Poola imiku piimapulbri tootjad saavad uuesti eksportida Egiptusesse (kontrollige 
üksikasjalikult juhtumi üksikasju EÜ saidil).12 

- Belgia pirnitootjad said taas juurdepääsu Mehhiko turule.  
 

Prantsuse majandusanalüüsi nõukogu hinnangul on Euroopa konkurentsipoliitika oma 
praeguste eesmärkide: investeeringute, tootlikkuse ja ostujõu edendamisel üsna edukas.13 Euroopa 
Parlamendi tellitud varasem uuring on tõestanud, et monopolidevastane poliitika, ühinemiste kontroll, 
riigiabi kontroll ja liberaliseerimine aitasid märkimisväärselt kaasa Euroopa majanduskasvule. Leiti, et 
tõhus konkurents on tõhusa siseturu tõukejõud, mis tagab majanduskasvu ja töökohti. Seetõttu toetab 
komisjon kindlalt oma pikaajalist seisukohta, et konkurentsivõimet parandatakse tänu ettevõtetele 
kokkupuutele teenetepõhise konkurentsiga, mis peab olema avatud ja toimuma võrdsetel 
tingimustel.14 

 

 
7 Szczepański M., (2019), EU competition policy Key to a fair single market, European Parliamentary Research 

Service, Available at: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642209, p.1-2 
8 Congressional Research Service, (2019), The European Union: Questions and Answers, Available at: 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21372.pdf, p.2 
9 EC, Trade Barriers Report, Available at: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2159 
10 EC, Enforcement and protection, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-

making/enforcement-and-protection/ 
11 EC, Trade Barriers Report …  
12 EC, Success story: Polish baby milk producer gains access to Egyptian market Available at: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158791.pdf 
13 Jean S., Perrot A., Philippon T., Competition and trade: Which policies for Europe?, Available at: 

https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_051_0001--competition-and-trade-whichpolicies.htm 
14 Szczepański M., (2019)… p.30-31 
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On nii vabakaubanduspoliitikat toetavaid argumente kui ka argumente, mis toetavad erinevat 
tüüpi protektsionistlikku poliitikat. Riikidevahelised tõendid viitavad siiski sellele, et avatumates 
majandustes on sissetulekute tase kõrgem ja kasvavad ka kiiremini. Seetõttu on avatus majanduskasvu 
jaoks oluline nii lühikeses kui pikas perspektiivis. Lühemas perspektiivis on netoeksport nõudluse 
allikas. Pikas perspektiivis on kaubandus kanal teadmussiirdeks ja spetsialiseerumiseks vastavalt 
suhtelisele eelisele, parandades seeläbi ressursside jaotamist ning toetades aja jooksul suuremat 
majanduskasvu ja heaolu.15 

Üks ELi peamisi eesmärke on parandada Euroopa majandustulemusi. Seda on võimalik 
saavutada, suurendades nii Euroopa konkurentsivõimet kui ka koostööd rahvusvahelises kaubanduses. 
Tõendeid ELi kaubanduspoliitika tulemuste kohta võib täheldada Euroopa tööturul, kuna 
rahvusvaheline kaubandus on oluline töökohtade loomise mootor. Eurostati andmetel:  

- ELi eksport toetab 36 miljonit töökohta, mis on kaks kolmandikku rohkem kui 2000. aastal. 
Ligi 14 miljonit neist töötajatest on naised. Üks seitsmest töökohast ELis sõltub ekspordist. 
- ELi eksport toetab märkimisväärset osa töökohtadest kõigis ELi riikides. - Eksport loob 

võimalused kõigile, nii oskustöölistele kui ka oskustöölistele.  
- Need tööd on keskmiselt paremini tasustatud. - Tänu ELi ühtsele turule asub viiendik 
eksporditoetusega töökohtadest teises liikmesriigis kui eksportiv liikmesriik.16 

Mõned inimesed on kaubanduse eeliste vastu, hoolimata suurest kirjandusest, mis 
dokumenteerib kasvu ja kaubanduse avatuse vahelise seose. See juhtub, sest mis tahes majanduse 
avamine loob nii võitjaid kui ka kaotajaid. Näiteks pärast ELi laienemist Ida-Euroopa riikidega kogesid 
mõned Lääne-Euroopa kõrgepalgalised riigid madalama kvalifikatsiooniga töötajate töötuse kasvu.17 
"Poola torulukksepast" sai isegi odava tööjõu ikooniline näide, kes võib aidata kaasa Saksamaa 
madalamatele sotsiaalsetele standarditele või tulla või varastada Prantsusmaa töökohti. Samal ajal 
kartsid Ida-Euroopa riigid saada ühelt poolt läänemajanduse jaoks lihtsalt turu laiendust ja teiselt poolt 
jõukamate riikide poolt välja osta. Tegelikult koges Poola pärast ELiga ühinemist 2004. aastal 
inflatsiooni, mille põhjustas suurem nõudlus lääneriikide tarbekaupade järele (tabel 6) 

Üks peamisi argumente vabakaubanduse vastu on see, et kaubanduse kasumid ja valud 
jaotuvad kodanike ja tööstusharude vahel ebaühtlaselt. Näiteks oli Brexiti üheks põhjuseks halb 
hinnang ELi kaubanduspoliitikale Suurbritannia kodanike seas. EL kaitseb rõivaste ja muude 
töömahukate kaupade sektoreid, mida toodetakse mõnes ELi lõuna- ja idaosas. Suurbritannia pooldas 
tarbijate huvides vähem kaitsvat kaubanduspoliitikat, kuid teised ELi liikmed olid sellest üle 
hääletanud.18 Seega, kui puudub üldine veendumus, et kaubanduse kasumid ja valud jagunevad 
õiglaselt, on liberaalse kaubanduspoliitika suhtes keeruline säilitada sotsiaalset üksmeelt.19 

 
  

 
15 Hoekman B., (2015), Trade and growth – end of an era? [in:] The Global Trade Slowdown: A New Normal? A 

VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, London, www.cepr.org, p.6 
16 EC, Trade means jobs, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 
17 Zeddies G., (2013), Skill Content of Intra-European Trade Flows, European Journal of Comparative 

Economics, Cattaneo University (LIUC), vol. 10(1), pages 81-107, p.99 
18 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017), Post-Brexit trade and development policy, Policy Insight No.88, 

CEPR, Available at: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight88.pdf p.2 
19 Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017)…, p.6 
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Tabel 6. Tarbijahinnaindeks ning toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnaindeks Poolas 2003 - 2006 

Aasta 2003 2004 2005 2006 

Tarbijahinnaindeks 0,8% 3,5% 2,1% 1,0% 

Toidu ja mittealkohoolsete jookide 
hinnaindeks 

-1,0% 6,3% 2,1% 0,6% 

Allikas: Statistical Office of Poland GUS, www.stat.gov.pl 
 
Teine probleem tekib siis, kui kaubanduspartnerid ei tee õiglast koostööd. 2013. aastal alustati 

ELi ja USA vahelisi Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisi, mis 
lõppesid 2016. aasta lõpus lõpetamata. Vaatamata potentsiaalsele kasule miljonitele tarbijatele, 
hõlbustades kaubandustingimusi tehniliste ja muude tariifsete tõkete kõrvaldamise kaudu ning 
seadusandlike määruste ja standardite ühtlustamine, valitsusväliste organisatsioonide sektori lobistid 
olid pikka aega vaidlustanud TTIP. Ehkki TTIP oli kavandatav vabakaubandusleping, mis vähendas 
kaubanduse regulatiivseid tõkkeid, kritiseeriti TTIP läbirääkimisi peamiselt tavapärastest 
kaubandusarveldustest kaugemale jõudmise eest. Kavandatav TTIP-leping tekitas laialdase avaliku 
arutelu selle võimaliku mõju üle kodanikele, tarbijatele ja ettevõtetele, sealhulgas geneetiliselt 
muundatud organismidega saastumise oht, kokkupuude mürgiste kemikaalidega ja konkreetsete 
toodete madalamad Ameerika standardid või läbirääkimiste läbipaistvuse puudumine.20 Lõpuks, 
pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid olid taganenud Pariisi kliimamuutuste kokkuleppest ja 
varasemad jõupingutused olid näidanud raskusi vastastikku vastuvõetavate kohustuste üle 
läbirääkimiste pidamisel valdkondades, mille liit on määranud prioriteetseks, katkestas EL 
läbirääkimised.21 

Rahvusvaheliste kaubavoogude uurimine aitab avastada majanduskoostöö ja konkurentsi 
mõjusid. Kaubanduse analüüsi läbiviimiseks on erinevaid viise. Alustuseks võib lähtuda üldisest 
kirjeldusest, näiteks kaubamahust ja peamistest kaubanduspartneritest. Analüüsi saab läbi viia 
absoluut- ja suhtarvudes (protsentides). Seejärel saab analüüs keskenduda kahepoolsele 
kaubandusele valitud riikide vahel (näiteks tipp-kaubanduspartnerid).  

Oluline on kirjeldada nii hetkeolukorda kui viidata minevikule. Suundumuste analüüsimiseks 
tuleks andmeid kontrollida pikema aja jooksul (vähemalt kolm aastat). Et teada saada, kas kaubandus 
soodustab majanduslikku konkurentsi ja koostööd, tuleks hinnata viimase ühe või mitme aasta 
kaubandusbilanssi (eksport miinus import) ja arvutada selle kumulatiivne summa. Tabelis 7 on esitatud 
mõned ettepanekud kaubanduse analüüsi kohta konkurentsi ja koostöö uurimiseks ELis. 

 
  

 
20 Ghidiu I.A., (2020), Contemporary patterns of transatlantic trade cooperation in a post-Brexit European 

Union (dis)order, CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 11(4), 

pages 302-319, p.303 
21 Council of the European Union , (2019), Council decision of 15 April 2019, Available at: 

https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf 
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Tabel 7. Tõendid konkurentsi ja koostöö majandustulemuste kohta 

 Võistus Koostöö 

ELi-sisene kaubandus  Kui suur on kõigi Euroopa riikide 
kaubandusbilanss (eksport-
import)? Kas riik võidab või 
kaotab majanduslikult? Kuidas 
on selle kaubandusbilanss 
viimase 3–5 aasta jooksul 
muutunud? 

Eksport ja import ELis: mõju 
tööhõivele ja sissetulekutele 

EL-väline kaubandus  ELi eksport maailma: mõju 
tööhõivele ja sissetulekutele  

Kuidas aitab EL-i liikmelisus 
kaubanduse arendamisel ühegi 
riigi jaoks? Kas riik võidab või 
kaotab majanduslikult? Kuidas 
on selle kaubandus / 
kaubandusbilanss viimase 3–5 
aasta jooksul muutunud? 

 
Hindamaks, kui suures ulatuses tegeleb mõni riik rahvusvahelise kaubandusega või teisisõnu, 

kui avatud on tema majandus, võib kasutada ekspordiväärtuse (või ekspordi ja impordi summa) suhet 
SKPsse. Mõõt on lihtne ja arvutada lihtne, kuid pole täiuslik. Näiteks ei sobi see väikeste ja suurte 
majanduste võrdlemiseks, sest mida suurem on riigi majandus, seda väiksem on selle kaubandus 
protsendina SKTst.  

Näiteks saab Tšehhi ja Poola juhtumi tegelikke andmeid kasutades näidata kaubanduse üldist 
mõju. Esiteks, Tšehhi on avatuse osas rohkem kaubandusele orienteeritud kui Poola. 2019. aastal oli 
Tšehhi avatuse tase (eksport / SKP) 80,7%, võrreldes Poola 44,6% -ga (joonis 3). Siis on kaubavahetuse 
üldmõju nähtav pärast Tšehhi ja Poola kaubandusbilansi kumulatiivse summa arvutamist aastatel 
2008–2019. Kui Poola võitleb oma negatiivse kaubandusbilansiga, sai rahvusvahelisest kaubandusest 
Tšehhi majanduse edutegur, mis lõikab positiivse kasu kasumit kaubanduse bilanss süstemaatiliselt 
(joonis 4). 
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Joonis 3. Kaubanduse avatus Tšehhis ja Poolas 2008-2019

 
Allikas: Calculated with Eurostat data. 
 
 
Joonis 4. Tšehhi ja Poola kaubandusbilansi (miljonites eurodes) kumulatiivne summa aastatel 2008–
2019 

 
Allikas: Calculated with Eurostat data 
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Uurige välja, mis on ühe või mitme tipp-kaubanduspartneri avatuse tase (0–100%) ja ekspordi 
osakaal (0–100%) nüüd ja varem (mida pikem periood, seda selgemad on tulemused, nii et kasutage 
vähemalt 3 või 5 aastat). Joonistage erinevate ELi riikide andmed diagrammiga (XY tüüp): minevik ja 
olevik. Kõigi EL-i riikide andmete allalaadimiseks kontrollige järgmisi ressursse:  

- SKP sisemajanduse kogutoodangust turuhindades, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en  

- Kaubandusbilanss, eksport, import rahvusvahelisest kaubandusest aruandva riigi kaupa 
kokku 2013–2019, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en  

 
Võrrelge tulemusi ja arutage nende üle. Kas saate tuvastada ELi-sisese kaubavoogude 

mudeleid? Kui jah, kas saate seda seletada, viidates riigi omadustele nagu suurus, rikkus, kultuuriline 
sarnasus jne? Kontrollige valitud riikide kaubandusbilanssi. Kuidas on see valitud perioodi jooksul 
muutunud? 

 

 
Võimalikud laiendused on järgmised:  
- tähelepanu keskpunkti nihutamine üldiselt kaubavahetuselt kaupade ja teenuste ning nende 
tüüpide poole. 
 - andmete ajakohastamine Covid-19 põhjustatud praeguste asjaolude mõju uurimiseks.  
- ELis kaubandusstruktuuride kindlakstegemine. 

 

Kaubanduse kui terviku analüüsimisel võib tähelepanuta jätta mõned huvitavad omadused. 
Seetõttu on soovitatav uurida üksikasju, nagu kaubavahetus vs teenuskaubandus või erinevad 
tootmisrühmad.  

Hiljutine epideemia Covid -19 on avaldanud tohutult negatiivset mõju ELi majandusele ja 
kaubandusele. Kuid praeguse olukorra analüüs on praegu väga piiratud, kuna avalikult kättesaadavad 
andmed on hilinenud (tavaliselt ühe aasta või kauem). Sellest hoolimata, kui juurdepääs 
majandusandmetele järgnevatel kuudel suureneb, võib tunni stsenaariumi lisada ka 2020/2021. ELi-
siseses kaubanduses võib täheldada mõningaid kaubandusmustreid. Kaubandusmudelite otsimine 
statistikaga võib olla intellektuaalselt stimuleeriv tegevus.  

Siin on mõned näited ELi kaubanduse mustritest:  

- Suurem osa Ida-Euroopa kaubandusest käib Lääne-Euroopaga. Lääne-Euroopa jaoks on Ida-
Euroopa siiski endiselt väike kaubanduspartner. 

 - EL domineerib kaubanduses Kreeka ja Portugaliga hoolimata nende pikast EL-i liikmelisusest. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en


 
 

 

15 

 

● Absoluutne ja suhteline eelis - absoluutne ja suhteline eelis on riikide vahelise 
kaubanduse esmane seletus. Kui riigil on kauba tootmiseks parim tehnoloogia, on selle 
kauba tootmisel absoluutne eelis. Kui riik toodab mõnda kaupa parimal viisil võrreldes 
teiste kaupade tootmisega, on tal nende kaupade tootmisel suhteline eelis.  

● Võistlus - võistlust võib mõista kui individuaalset tegevust, mis on suunatud 
individuaalsele saavutusele.  

● Koostöö - koostööd võib mõista kui inimrühma ühist tootmist (tegevust) või tarbimist 
vastastikuseks kasuks.  

● Euroopa Liit - EL on ühtne turg, mis on midagi enamat kui tolliliit. Ühtse turu abil 
luuakse EL ühe majandusüksusena, kusjuures rahvusvahelise kaubanduse lepingud on 
ELi peamine väliseks pädevus.  

● Eksport - riigi statistiliselt territooriumilt lahkuvad kaubad.  

● Import - kaubad, mis lisavad riigi majandusterritooriumile sisenedes riigi materiaalseid 
ressursse.  

● Rahvusvaheline kaubandus - rahvusvaheline kaubandus tähendab kaupade ja teenuste 
ostmist, müümist või vahetamist üle riigipiiride. Rahvusvahelise kaubanduse täiendav 
vorm on otseinvesteeringud välismaale, mis tähendab teises riigis asuva ettevõtte 
omandikontrolli omandamist.  

● Avatus - majanduslik avatus näitab, kuivõrd mõni riik tegeleb rahvusvahelise 
kaubandusega või teisisõnu, kui palju on selle majandus avatud. See meede põhineb 
ekspordiväärtuse (või ekspordi ja impordi summa) ja SKP suhtel.  

● Ricardi mudel - Ricardi mudel selgitab, kuidas riigi tehnoloogia (tootlikkus) mõjutab 
selle kaubandust. Ricardo näitas, et riigid saaksid rahvusvahelisest kaubandusest kasu 
ilma tariife kasutamata ja et riikide vaheline vabakaubandus toob kasu kõigile 
kaubanduspartneritele.  

● Win-win olukord - võit-võit olukord või tulemus on selline, mis sobib kõigile 
asjaosalistele. Näiteks väidavad üleilmastumise toetajad, et see on kasulik nii rikastele 
kui vaestele 22 

  

 
22 win-win [in:] Cambridge Dictionary Online, Available at: 

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/win-win 
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Tegevused pealkiri ELi kaubandusmudelite analüüs 

Ülevaade Selle tunni eesmärk on suunata õpilasi rahvusvahelise kaubanduse 
majanduslikule perspektiivile Euroopa koostöö ja konkurentsi 
kontekstis. Tund põhineb Eurostati pakutavatel vabalt 
kättesaadavatel ressurssidel. Õpilased analüüsivad ELi kaubanduse 
olukorda mitmel viisil ja nende valitud ajaperioodil toimuvate 
muutustega.  
 

See on teadmistepõhine õppetüüp, mis on ühendatud 
analüüsioskuste arendamisega. Õppestsenaarium parandab 
õpilaste kriitilise mõtlemise oskusi, suhtlemisoskusi ja IKT-
ressursside kasutamist. 

Eesmärgid Eesmärk on tutvustada Euroopa koostöö ja konkurentsi mõisteid 
majanduses. See õppestsenaarium peaks looma hariduskogemuse, 
mis kajastaks majanduse keerukust reaalses maailmas. 

Materjalid Interneti-juurdepääsuga arvutid ja eelistatavalt arvutustabeli 
tarkvara (Ms Excel) 

Aeg 1. Õpetajate ettekanne: 90 min  
2. Õpilaste individuaalne analüüs: 60 min  
3. Õpilaste ettekanne: 30 min  
4. Arutelu: 30 min  
5. Lõpumõtete kirjeldus: 30 min 
 

Sissejuhatavad nõuded Selle tunni jaoks vajalike majandusteadmiste tase sõltub 
kavandatud analüüsi sügavusest. Sissejuhatava taseme jaoks on 
vaja mõista selliseid üldisi majanduskontseptsioone nagu SKP, 
eksport ja import. 

Piirangud Töötoa eesmärgil kasutatakse koostöö ja konkurentsiprobleemide 
illustreerimiseks kaubanduse lihtsat analüüsi. Rahvusvaheline 
kaubandus on aga majanduse kõrgtasemel õppimise küsimus, mis 
nõuab märkimisväärselt palju aega ja vaeva. Selle analüüsi ulatus 
on piiratud nii teoorias kui ka analüüsis. Analüüs keskendub ainult 
kaubanduse tasakaalule (eksport ja import) ega hõlma 
maksebilansi uurimist ega vahetuskursi mõju. Seetõttu tuleks 
töötuba käsitleda ainult aine sissejuhatusena. 

Groupi suurus 10-15 

Juhend koolitajatele 1. Alguses tuleks tutvustada üldist kaubandusteooriat ja ELi 
majanduslikku positsiooni maailmas. 
2. Õpilased peaksid Eurostati ressursside abil individuaalselt 
analüüsima oma valitud riikide kaubandust ja esitama oma töö 
kirjelduse. Neil palutakse uurida eksporti, importi, 1–5 parimat 
kaubanduspartnerit ja kaubanduse tasakaalu.  
3. Õpilased saavad ka individuaalselt analüüsida 
kaubandusmustreid (muutused pikema aja jooksul, näiteks 5–10 
aastat või valitud riikide vahel).  
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4. Pärast erinevate kauplemismudelite tuvastamist ja analüüsimist 
peaksid õpilased esitama oma avastused. Järgmisena peaksid nad 
arutama, kas esitatud tulemused kinnitavad majanduskoostööd ja 
/ või konkurentsi ELis. 

Tagasiside ja hindamine Pärast arutelu peaksid õpilased üles kirjutama oma arvamuse selle 
teema kohta (kuni 500 sõna). Nad peaksid vastama sellele, mida 
nad on õppinud ja kas nende arvamus rahvusvahelise kaubanduse 
eelistest ning selle majanduslikust mõjust koostööle ja 
konkurentsile on pärast töötubasid muutunud. 

Nõuanded koolitajatele Nagu paljud asjakohased majanduse ja poliitikaga seotud teemad, 
võib ka rahvusvahelise kaubanduse kontekstis majanduskoostöö ja 
konkurentsi teema olla vastuoluline. Koolitajad peaksid teadma, et 
mõnel inimesel võib olla tugev koostöö majanduskoostöö ja 
konkurentsi teemal ning / või nad võivad emotsionaalselt arutelu 
osaleda. 

Rohkem infot http://economic-literacy.eu 

Taustinformatsioon 

Töötubasid tuleks ette valmistada peamiselt viidates järgmistele teemadele: globaliseerumise 
mustrid ELi kaubanduses ja investeeringutes. See on Eurostati veebiväljaanne, mis esitab kokkuvõtte 
Euroopa Liidu (EL) hiljutise statistika kohta üleilmastumise majanduslike aspektide kohta, keskendudes 
ELi kaubanduse ja investeeringute mustritele. Kaubanduse statistikat (näiteks andmete kogumise viisi) 
on selgitatud rahvusvahelise kaubavahetuse Euroopa statistika kasutusjuhendis. Eurostati ressursid 
töötubade tegevuseks: 

 - Kaubanduse ja investeeringute globaliseerumismustrid, saadaval aadressil:: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Globalisation_patterns_in_trade_and_investment_-_introduction 

- General information about trade in EU, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/trade/ 

- Rohkem ELi kaubanduse veebisaite, saadaval aadressil: https://trade.ec.europa.eu/ 

- International trade in goods - a statistical picture, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=International_trade_in_goods_-_a_statistical_picture 

Eurostat pakub interaktiivset andmete visualiseerimist kaubakaubanduse ja kaubanduse mõju 
kohta ELis: 

- Kaubandus aastal 2019, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2019 

- Kaubandus aastal 2018, saadaval aadressil t: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2018 

- Kaubandus  aastal 2017, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2017 

- Kaubandus aastal 2016, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2016 

- Kaubandus aastal 2015, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2015 



 
 

 

20 

 

- Kaubandus aastal 2014, saadaval aadressil t: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-
the-spotlight/trade-in-goods-2014  

- Rahvusvahelise kaubanduse andmed kokku aruandva riigi kaupa (kaubandusbilanss, eksport, 
import) 2013-2019, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

- Sisemajanduse kogutoodang turuhindadega, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

- Kaubandus tähendab töökohti, saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/trade-and-jobs/ 

- ELi ekspordi mõju tööhõivele ja sissetulekutele, saadaval aadressil: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/economic-environmental-and-social-effects-of-
globalisation/effects-eu-exports-employment-income 

 
Klassi korralduse ülevaade 

Õpetaja alustab sissejuhatusel, mis põhineb pikal versioonil.  

1. Iga õpilane koostab nimekirja elementidest, mis iseloomustavad valitud riigi 

kauplemispositsiooni. 

2. Pärast oma järelduste tutvustamist arutavad õpilased koos kaubanduse eeliseid ja puudusi.  

3. Tund lõpeb aruteluga majanduskoostöö ja konkurentsi üle Euroopa Liidus.  

4. Tunni lõpuks peaksid õpilased suutma kirjeldada kaubanduse majanduslikku mõju ELis. Samuti 

peaksid nad suutma välja selgitada riigid, kes saavad ELi kaubandusest kõige rohkem ja vähem 

kasu.  

5. Õpilased avastavad, kuidas majanduskoostöö ja konkurents ELis aitavad nende riikide 

majandustel globaliseerunud maailmas kasvada.  
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ROHELINE = õige vastus 

1 Koostööd võib mõista kui inimrühma ühist tootmist (tegevust) või tarbimist oma …. kasu. 
 

a) vastastikune 

b) üksikisik 

2 Konkurents põhineb ... jõupingutustel eesmärgi saavutamiseks. 

 

tavaline 

b) üksikisik 

3 Konkurents ja koostöö … polaarsed vastandid. 
 

a) on 

b) ei ole 

4 Kui tegutseda ebaeetilisel või ebaseaduslikul viisil, on konkurents ja koostöö mõlemad…. 
 

a) põhjendamatu 

b) põhjendatud 

5 Turud on segu konkurentsist ja koostööst, mis mõlemad on … ühiskonna arenguks. 
 

a) kahjulik 

b) kasulik 

6 Rahvusvaheline kaubandus tähendab kaupade ja teenuste ostmist, müümist või vahetamist … 
riigipiirid. 

 

a) risti 

b) sees 

7 Rahvusvahelises kaubanduses osalevad riigid saavad … oluliselt koostööst. 
 

a) kasu 

b) kaotada 

8 Rikkus oleks võimalik omandada, kui riigil on … kaubandusbilanss, st kui riigi eksport on suurem 
kui import. 

 

a) positiivne 

b) negatiivne 
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9 Innovatsiooni ja teadmiste leviku kaudu kaubandus … tõuseb tootlikkus. 
 

a) keelab 

b) võimaldab 

10 Absoluutse eelise teooria väidab, et erinevad riigid suudavad toota mõnda kaupa tõhusamalt kui 

teisi, seega võib globaalne efektiivsus olla … vabakaubanduse kaudu. 
 

a) suurenenud 

b) vähenenud 

11 Suhtelise eelise teooria kohaselt võib kaubandusest ikkagi saada globaalset efektiivsust, kui riik 

on spetsialiseerunud nendele toodetele, mida ta suudab toota teistest toodetest tõhusamalt … 
absoluutset eelist silmas pidades. 

 

a) koos 

b) ilma 

12 Rahvusvaheline kaubandus on positiivse summa mäng (võit-võit olukord), sest iga riik võib 

eksportida kaupu, milles tal on … suhteline tootlikkus, ja vastutasuks saada kaupu, mille 
tootmine siseriiklikult on … kallis. 
 

a) väikseim, vähem 

b) suurim, rohkem 

13 … võib tööstusharu suurendada oma tootlikkust tegevuse käigus õppimise, mastaabisäästu või 

muude tegurite tõttu. 

 

a) Eksportimine 

b) Importimine 

14 Kaupade vaba liikumine ja vahetus oli üks Euroopa Liidu loomise põhjusi. 

 

a) vähem oluline 

b) esmane 

15 Ühise Euroopa konkurentsipoliitika juurutamine võimaldas … konkurentsi liikmesriikide vahel. 
 

a) laat 

a) ebaõiglane 

16 Ettevõtted Euroopa Liidu turul saavad konkureerida oma tegelike suhteliste eeliste alusel … olles 
kaitstud diskrimineerivate kaubandustõketega. 

 

a) ilma 

b) samal ajal 

17 ELi konkurentsipoliitika eesmärk on tagada … nõuetekohane toimimine. 
 

a) siseriiklikud turud 

b) ühtne turg 
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18 ELi ühise kaubanduspoliitika ja tariifide kehtestamine võimaldab … riikide vahel. 
 

a) koostöö 

b) konkurents 

19 Üks peamisi argumente … vabakaubandus on see, et kaubanduse tulud ja valud jagunevad 

ebaühtlaselt kodanike ja tööstuste vahel. 

 

a) jaoks 

b) vastu 

20 Et hinnata, kuivõrd mis tahes … tegeleb rahvusvahelise kaubandusega või teisisõnu kui avatud 
on tema majandus, võib kasutada ekspordiväärtuse (või ekspordi ja impordi summa) suhet 

SKTsse. 

 

a) ettevõte 

b) riik 
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Mis on feministlik majandusteadus? Mis on selle päritolu? Kuidas saab feministlik majandusteadus 
täita lünki klassikalises majandusdiskursuses? Millised on feministliku majandusteaduse peamised 
põhimõtted? Ja millised on peamised soopõhised majanduslikud ebavõrdsused? 
  

Vastused neile küsimustele on lühidalt välja toodud selles artiklis, mis on sissejuhatuseks feministliku 

majandusteaduse teemasse. See juhatab lugejat läbi feministliku majandusteaduse tekkeloo, selgitab 

peamisi neoklassikalise paradigma kriitikat, tutvustab feministliku majandusteaduse põhimõtteid ja 

pakub ülemaailmseid andmeid, mis illustreerivad soolist majanduslikku ebavõrdsust. Selle teema 

üksikasjalikum analüüs on saadaval artikli pikas versioonis.  

 

Feministlikku majandusteadust võib pidada nii majandusliku mõtte koolkonnaks kui ka poliitiliseks 

tegevuseks . Mõistel “feministlik majandusteadus” on erinevaid definitsioone. Allpool mainitu annab 
põhjaliku selgituse: “ Feministlik majandusteadus analüüsib soo ja majanduse omavahelisi seoseid . 

Seeläbi võtab feministlik majandusteadus arvesse ka majanduse ja ühiskonna tasustamata, 

turuvälist vahendatud osa ning uurib selliste ühiste dihhotoomiate nagu majanduslik-sotsiaalne, 

produktiivne-reproduktiivne, mehelik-naiselik, tasuline-tasuta või avalik-erasektori liikumapanevaid 

jõude. . Veelgi enam, feministlik majandusteadus analüüsib patriarhaati ja kapitalismi kui omavahel 

seotud domineerimise vorme. Selle taustal tekivad küsimused vara, sissetulekute, võimu, teadmiste ja 

oma keha jaotamise ja käsutamise kohta.1 

 

Feministliku majandusteaduse päritolu ulatub 19. sajandi keskpaigani, teatud muresid naiste olukorra 

pärast võib leida isegi 17. ja 18. sajandi kirjandusest. Kuid see muutus olulisemaks 1990. aastatel, kui 

esmakordselt kasutati terminit "feministlik majandus". 

 

Võtmematerjal, mida peeti feministliku majandusteaduse alusdokumendiks, oli Marilyni Waringi 

raamat “ Kui naised loeksid ” (1988). See raamat tõi põhjaliku kriitika selle kohta, kuidas 

majanduskasvu mõõdetakse. Waring tõi välja, et riikide majandusaktiivsust tekitavatest muutujatest 

(rahvamajanduse arvepidamise süsteem) on välja jäetud nii naiste tasustamata töö kui ka looduse 

väärtus. Waringi järeldused käivitasid ÜRO sisemajanduse koguprodukti uuesti määratlemise. 

 

Veel üks oluline verstapost oli Rahvusvahelise Feministliku Majanduse Assotsiatsiooni (IAFEE) 

asutamine 1992. aastal, millele järgnes ajakirja Feminist Economics esimene köide 1995. aastal. 

 
1Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feministlik majandusteadus. Saadaval aadressil: 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Feministliku majandusteaduse arengusse kaasa aidanud on palju õpetlasi või “mõtteliidreid”, nagu 
Taani majandusteadlane Ester Boserup , Ameerika majandusteadlased Marianne Ferber , Barbra 

Bergmann , Heidi Hartmann või Julie A. Nelson või India arenguökonomist Bina Agarwal . Feministlike 

majandusteadlaste edasiste nimede loetelu leiate siit: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists . 

 

Aja jooksul kujunes feministlikul majandusteadusel välja oma teoreetiline baas (kontseptsioonid, 

analüütilised raamistikud, metoodikad) ning algatused selle praktiliseks rakendamiseks, millest sai 

poliitiliste otsuste allikas. See arenes järk-järgult välja neoklassikalisele majandusteadusele selgelt 

vastanduvas koolkonnas. 

 

Feministlik majandusteadus on samuti olnud tihedalt seotud poliitiliste ja sotsiaalsete liikumistega. 

See ei ole ühtne majandusliku mõtte koolkond. See on väga mitmekesine ja sisaldab palju erinevaid 

vaatenurki. Aastate jooksul kujunes välja kolm peamist perspektiivi: liberaalne feministlik 

majandusteadus, konstruktivistlik feministlik majandusteadus ja kriitiline feministlik 

majandusteadus . 

 

Feministlik majandusteadus kritiseerib neoklassikalist paradigmat ja selle poliitilisi korrelaate. 

Neoklassikalist paradigmat peetakse peavooluks ning selle juured on keerulistes ja tehnilistes 

diskursustes ja metoodikates. See valitseb nii akadeemilistes kui ka poliitilistes institutsioonides. 

Teisest küljest puudub feministlikul paradigmal integreeritud teoreetiline baas ja ühised platvormid 

alternatiivsete seisukohtade arutamiseks ja levitamiseks. 

 

Neoklassikaline paradigma opereerib universaalse tegelasega nimega “homo Economicus” , keda 

peetakse tööturul aktiivseks tegutsejaks, kes on isemajandav, isekas ja ratsionaalne. Homo 

Economicus on vaba ühiskondlikust mõjust ja sellel on selgelt määratletud eelistused. See tegutseb 

ideaalsel turul, mis põhineb omakasul, kus hinnad on ainus suhtlusvahend. Homo Economicusel on 

piiramatud soovid ja piiratud ressursid ning ta suudab oma valikuid optimeerida. 

 

Seevastu feministlik paradigma näeb inimesi suhetes olevate inimestena, keda defineerivad paljud 

muutujad (nt sugu, vanus, rass, sotsiaalne klass, religioon, veendumused, väärtused, rände staatus, 

perekondlik staatus jne). Neid mõjutavad ühiskonnad, kus nad elavad. Inimeste valikuid mõjutavad 

paljud tegurid ning neil on ebavõrdsest positsioonist tulenevad erinevad võimalused. 

 

Edasisi erinevusi neoklassikalise ja feministliku paradigma vahel analüüsitakse artikli pikas versioonis. 

 

Tuues välja peamised erinevused neoklassikalise ja feministliku paradigma vahel, võime täheldada 

olulisi erinevusi ja ka paljusid aspekte, mis on majandusteooriates traditsiooniliselt tähelepanuta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
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jäetud. 1998. aastal pakkusid Geoff Schneider ja Jena Shackelford 2välja 10 feministliku majanduse 

põhimõtet, mis on vastumürgiks tolleaegsetele laialt kuulutatud majanduspõhimõtetele, nagu 

Gregory Mankiwi omadele. Harvardi majandusprofessor Mankiw esitas oma raamatus Principles of 

Economics ülevaate kümnest majanduspõhimõttest 3. Neid põhimõtteid vastandades tõid Schneider 

ja Shackelford feministliku alternatiivi, mis seadis kahtluse alla üldtunnustatud põhimõtted. Täielik 

põhimõtete loetelu sisaldub artikli pikas versioonis. 

 

Paljud uuringud arutlevad ja juhivad tähelepanu olulistele teemadele, mis tõstavad esile soolist 

majanduslikku ebavõrdsust. Feministlike majandusteadlaste poolt toodud traditsioonilise majanduse 

kriitika näitas, et paljud teemad jäeti majandusdiskursuses tähelepanuta ja ei arvestatud piisavalt, 

nagu hooldusmajandus, tasustamata töö, sooline palgalõhe, majapidamiste läbirääkimised, klaaslagi 

jne. Kõigi nende teemadega seotud ebavõrdsus on soopõhine olemus. Seetõttu on oluline mõista, 

millised on soopõhise ebavõrdsuse tagajärjed. Põhjaliku ülevaate peamisi ebavõrdsusi illustreerivatest 

andmetest toovad Esteban ja Roser oma 2018. aastal avaldatud artiklis.4 

 

Estebani ja Roseri uuringute kohaselt näitavad praegused andmed järgmisi tulemusi: 

1. Mehed teenivad kogu maailmas tavaliselt rohkem kui naised. Sooline palgalõhe on viimase 

paarikümne aastaga enamikus riikides vähenenud. 

2. Naised on ettevõtete juhtivatel ametikohtadel sageli alaesindatud. 

3. Naised on madalapalgalistel töökohtadel sageli üleesindatud. 

4. Naised omavad harvemini maad ja kontrollivad tootmisvarasid. 

5. Naistel on sageli piiratud kontroll leibkonna ressursside üle. 

6. Soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteeme ei rakendata kõigis riikides. 

7. Üldiselt on sooline ebavõrdsus viimase sajandi jooksul oluliselt vähenenud. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et feministlik majandusteadus hõlmab laia spektrit uuritavaid valdkondi ja 

aitab kaasa terviklikumale arusaamale sellest, kuidas mehed ja naised majanduses osalevad. 

Feministlik majandusteadus tõi majandusuuringutesse uusi küsimusi ja muutujaid ning annab tugeva 

panuse majandusdiskursuse mitmekesistamisse. Sellel on oluline roll majanduse ja selle taga olevate 
edasiviivate jõudude mõistmise ümbermõtestamisel. 

  

 
2 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Feministliku majandusteaduse kümme põhimõtet: tagasihoidlikult 

pakutud vastumürk". Bucknelli ülikooli majandusteaduskond. 2012. aasta 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
3 Mankiw, N. Gregory (2020) . Majanduse põhimõtted (Üheksas väljaanne). Boston, MA. ISBN 978-0-357-

03831-4 . OCLC 1109789332 
4Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Majanduslik ebavõrdsus soo järgi. Saadaval aadressil: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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Mis on feministlik majandusteadus? Mis on selle päritolu? Kuidas saab feministlik majandusteadus 
täita lünki klassikalises majandusdiskursuses? Millised on feministliku majandusteaduse peamised 
põhimõtted? Ja millised on peamised soopõhised majanduslikud ebavõrdsused? 
  

Vastused neile küsimustele on välja toodud selles artiklis, mis on sissejuhatuseks feministliku 

majandusteaduse teemasse. See juhatab lugejat läbi feministliku majandusteaduse tekkeloo, selgitab 

peamisi neoklassikalise paradigma kriitikat, tutvustab feministliku majandusteaduse põhimõtteid ja 

pakub ülemaailmseid andmeid, mis illustreerivad soolist majanduslikku ebavõrdsust. 

 

Feministlikku majandusteadust võib pidada nii majandusliku mõtte koolkonnaks kui ka poliitiliseks 

tegevuseks . Mõistel “feministlik majandusteadus” on erinevaid definitsioone. Allpool mainitud pakub 
põhjalikku selgitust: 

 

„Feministlik majandusteadus analüüsib soo ja majanduse omavahelisi seoseid . Seeläbi võtab 

feministlik majandusteadus arvesse ka majanduse ja ühiskonna tasustamata, turuvälist vahendatud 

osa ning uurib selliste ühiste dihhotoomiate nagu majanduslik-sotsiaalne, produktiivne-

reproduktiivne, mehelik-naiselik, tasuline-tasuta või avalik-erasektori liikumapanevaid jõude. . Veelgi 

enam, feministlik majandusteadus analüüsib patriarhaati ja kapitalismi kui omavahel seotud 

domineerimise vorme. Selle taustal tekivad küsimused vara, sissetulekute, võimu, teadmiste ja oma 

keha jaotamise ja käsutamise kohta.5 

 

Feministliku majandusteaduse päritolu ulatub 19. sajandi keskpaigani ja teatud muresid naiste 

olukorra pärast võib leida isegi 17. ja 18. sajandi kirjandusest. Siiski sai see tähtsuse 1990ndatel, kui 

esmakordselt kasutati terminit "feministlik majandus". 

 

Võtmematerjal, mida peeti feministliku majandusteaduse alusdokumendiks, oli Marilyn Waringi 

raamat “ Kui naised loeksid ” (1988). See raamat tõi põhjaliku kriitika selle kohta, kuidas 
majanduskasvu mõõdetakse. Waring tõi välja, et riikide majandusaktiivsust tekitavatest muutujatest 

(rahvamajanduse arvepidamise süsteem) on välja jäetud nii naiste tasustamata töö kui ka looduse 

väärtus. Waringi järeldused käivitasid ÜRO sisemajanduse koguprodukti uuesti määratlemise. 

 

 
5Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feministlik majandusteadus. Saadaval aadressil: 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Veel üks oluline verstapost oli Rahvusvahelise Feministliku Majanduse Assotsiatsiooni (IAFEE) 

asutamine 1992. aastal, millele järgnes ajakirja Feminist Economics esimene köide 1995. aastal. 

 

Feministliku majandusteaduse arengusse kaasa aidanud on palju õpetlasi või “mõtteliidreid”, nagu 
Taani majandusteadlane Ester Boserup , Ameerika majandusteadlased Marianne Ferber , Barbra 

Bergmann , Heidi Hartmann või Julie A. Nelson või India arenguökonomist Bina Agarwal . Feministlike 

majandusteadlaste edasiste nimede loetelu leiate siit: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists . Allpool mainime lühidalt nelja 

naismajandusteadlase põhiteooriaid, kes andsid olulise panuse feministliku majandusteaduse 

arengusse. Lisalugemiseks külastage hüperlinke. 

 

Ester Boserup 
(1910-1999) 

Ester uuris soo ja majandusarengu vahelisi seoseid. Ta juhtis tähelepanu 

meeste ja naiste ebaproportsionaalsele tööjaotusele. Tema töö algatas 

arutelu naiste paremate töö- ja haridusvõimaluste üle. Ta mõjutas soo- 

ja arengupraktikatega seotud diskursust oma 1970. aastal avaldatud 

teosega Woman's Role in Economic Development . 

Marianne Feber 
(1923–2013) 

 

Marianne avaldas mitu raamatut, mis käsitlesid naiste ja töö, soo ja 

perekonna konstrueerimist. Ta tõi välja, et lastehoiu- ja perekohustused 

tuleb ümber kohandada mitte ainult peres, vaid ka tööandjate poolt, et 

toetada naiste tööturule tulekut. Tema olulisemate väljaannete hulka 

kuuluvad: Naised ja töö, tasustatud ja palgata (1987) või Töö ja 
perekonnad: muutuva tööjõu poliitika (1991). 

Barbara Bergmann 
(1927–2015) 

Barbara andis olulise panuse feministlikusse majandusse. Ta väitis, et 

tööturgudel ei ole kõikehõlmavat diskrimineerimist. Lisaks kritiseeris ta 

ka traditsioonilisi majandusparadigmasid, mis tema arvates põhinesid 

ebarealistlikel eeldustel. Tema töö hõlmas paljusid teemasid, sealhulgas 

sooküsimusi, lastehooldust, sotsiaalkindlustust või vaesust. 

Heidi Hartmann 
(1945 - ) 

Washingtonis asuva naistepoliitika uurimise instituudi (IWPR) asutaja . 

Ta on spetsialiseerunud naiste, majanduse ja avaliku poliitikaga seotud 

teadusuuringutele. Heidi kutsub üles koduhooldust õiglasemalt jagama, 

et parandada naiste töövõimalusi. Ta märkis ka, et sotsiaalkindlustus 

pakub naistele nii eeliseid kui ka puudusi. Kuna naistel on vähem 

juurdepääs pensionile ja säästudele, sõltuvad nad vanemas eas 

peamiselt sotsiaalkindlustusest, mis muudab nad haavatavamaks. 

 

Aja jooksul kujunes feministlikul majandusteadusel välja oma teoreetiline baas (kontseptsioonid, 

analüütilised raamistikud, metoodikad) ning algatused selle praktiliseks rakendamiseks, millest sai 

poliitiliste otsuste allikas. Sellest kujunes järk-järgult uusklassikalisele majandusteadusele selgelt 

vastandlik koolkond. 

 

Feministlik majandusteadus on olnud tihedalt seotud poliitiliste ja sotsiaalsete liikumistega . 

Feministlikud majandusteadlased on propageerinud naiste valimisõigust, võrdset juurdepääsu 

tööturule, rahalist sõltumatust, ametiühingutes osalemist, seksuaalset ja füüsilist enesemääramist 

ning tasustamata töö tunnustamist. Feministlike majandusteadlaste poliitilised nõudmised 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
https://iwpr.org/
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6hõlmavad tööaja ja põhisissetuleku vähendamist või radikaalsemaid kontseptsioone, nagu Frigga 

Haugi välja töötatud neli-ühes-perspektiiv, mis nõuab saadaoleva aja jaotamist nelja võrdse sfääri 

vahel: palk, reproduktiivne töö, vabatahtlik töö ja vaba aeg. Feministlik majandusteadus on samuti 

tihedalt seotud ökoloogiliste liikumistega, mis osutavad ökoloogilise kriisi ja sotsiaalse taastootmise 

kriisi vastastikusele korrelatsioonile. 

 

Feministlik majandusteadus ei ole üks majandusmõtte koolkond. See on väga mitmekesine ja sisaldab 

palju erinevaid vaatenurki. Aastate jooksul kujunes välja kolm peamist perspektiivi 7: 

● Liberaalne feministlik majandusteadus 

See perspektiiv püüab saavutada võrdset juurdepääsu tööturule, mida nähakse soolise 

võrdõiguslikkuse saavutamise vahendina. See keskendub palgaerinevuste analüüsile, naiste 

võrdse juurdepääsu takistustele tööturule ning poliitiliste ja majanduslike vahendite mõjule 

naistele. 

● Konstruktivistlik feministlik majandusteadus 

Konstruktivistlik feministlik majandusteadus analüüsib soolise identiteedi omistamise 

küsimust. Sellised identiteedid mõjutavad majandusotsuseid, struktuure ja protsesse. Kui 

naised teevad töid, mida peetakse naistööks, küsib see perspektiiv, kas selline otsus 

taastoodab stereotüüpe ja soolist ebavõrdsust või mitte. 

● Kriitiline feministlik majandusteadus 

See vaatenurk analüüsib kapitalismi ja soolise ebavõrdsuse vastastikust sõltuvust. See sai 

alguse marksistliku töö väärtusteooria kriitikast, mis jätab välja naiste poolt teostatava 

tasustamata reproduktiivse töö. 

 

 

  

 
6Economisega tutvumine. Saadaval aadressil: https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-

economics/ 

 
7-dtto- 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Feministlik majandusteadus kritiseerib neoklassikalist paradigmat ja selle poliitilisi korrelaate. Allpool 

võtame kokku mõlema paradigma peamised eeldused, tuues esile peamised erinevused8 9 10 

 

 Neoklassikaline paradigma Feministlik paradigma 

Alused Neoklassikalist paradigmat peetakse 

peavooluks ning selle juured on 
keerulistes ja tehnilistes diskursustes ja 

metoodikates. See valitseb nii 

akadeemilistes kui ka poliitilistes 

institutsioonides. 

Feministlikul paradigmal puudub 

integreeritud teoreetiline baas ja 
ühised platvormid alternatiivsete 

seisukohtade arutamiseks ja 

levitamiseks. 

Märksõnad Võtmesõnad on: vaba turg, konkurents, 

individualism, ratsionaalsus, 
individuaalsed huvid, eesmärkide ja 

vahendite lahusus, kasv ja progress kui 

lõppeesmärgid ja sotsiaalse evolutsiooni 

universaalsed põhimõtted 

Võtmesõnadeks on: sugu, kaasatus, 

võrdsus, solidaarsus, sotsiaalsed 
suhted, tegutsemine ja taastootmine, 

tasustamata kodutöö ja hooldamine, 

inimeste heaolu kui majandusliku edu 

mõõt, eetilised mõõtmed 

Näitlejad 

 

“Homo Economicus” = universaalne 

tegelane, aktiivne agent tööturul, kes on 

isemajandav, isekas ja ratsionaalne. 

Homo Economicus on vaba 

ühiskondlikust mõjust ja sellel on selgelt 

määratletud eelistused. Nad tegutsevad 

ideaalsel turul, mis põhineb omakasul, 

kus hinnad on ainus suhtlusvahend. 

Homo Economicusel on piiramatud 

soovid ja piiratud ressursid ning ta 

suudab oma valikuid optimeerida. 

"Suhtelised inimesed" = inimesed on 

suhtelised ja neid defineerivad paljud 

muutujad (nt sugu, vanus, rass, 
sotsiaalne klass, religioon, 

veendumused, väärtused, rände 

staatus, perekondlik staatus jne). Neid 

mõjutavad ühiskonnad, kus nad elavad. 

Inimeste valikuid mõjutavad paljud 

tegurid ning neil on ebavõrdsest 

positsioonist tulenevad erinevad 

võimalused. 

 

Vabakau-

bandus 

Neoklassikalised majandusteadlased 

järgivad David Ricardo suhtelise eelise 

teooriat ja peavad kaubandust 

Seevastu feministlikud 

majandusteadlased märgivad, et 

spetsialiseerumine võib suurendada 

haavatavust. Näiteks on 

 
8Agenjo-Calderón, A. & Gálvez-Muñoz, L. (2009). Feministlik majandusteadus: teoreetilised ja poliitilised 

mõõtmed. The American Journal of Economics and Sociology, 78. köide, 1. väljaanne, 137–166. 

 
9 Satz, Debra (2017). Feministlikud vaated paljunemisele ja perekonnale . The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (toim.). Saadaval aadressil: 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/ 
 
10 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean (2012). Feministliku majandusteaduse kümme põhimõtet: 

tagasihoidlikult pakutud vastumürk. Bucknelli ülikooli majandusteaduskond. Saadaval aadressil: 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/
https://web.archive.org/web/20120630022557/http:/www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm
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vahendiks, mis aitab spetsialiseerumisest 

tuleneva tõhususe ja suurema 

efektiivsuse kaudu igaühel paremat 

positsiooni saavutada. 

spetsialiseerumine ühe rahalise 

põllukultuuri kasvatamisele ekspordiks 

Aafrikas, mis toob kaasa haavatavuse 

hinnakõikumiste, ilmastikutingimuste 

või kahjurite suhtes. Pealegi 

kontrollivad rahasaagist saadavat tulu 

traditsiooniliselt mehed. 

Perekond Perekond on majanduslik üksus, mis 

otsib omakasu väljaspool leibkonda, 

samas käitub sees altruistlikult, et 

vähendada võimalikke konflikte. 

Pereliikmed on spetsialiseerunud 

tegevustele, kus neil on suhteline eelis: 

mehed tööturul, naised tasustamata 

kodu- ja hooldustöödel. ( Põhineb Gary 
Beckeri "uue perekonna" mudelil 1970. 
aastatel ) 

Perekonda peetakse sotsiaalseks 

institutsiooniks, mida toetavad 

seadused. Seega on riik oluline tegija, 

kes sekkub peredesse. Feministlike 

majandusteadlaste arvates on 

perekonnal tulevaste kodanike 

kujunemisel otsustav roll. Kodu- ja 

hooldustööd jagunevad ebavõrdselt. 

Perekond piirab või võimaldab naiste 
vabadusi. 

Töö Lapsehoidu ja kodutöid käsitletakse 

turuväliste tegevustena. Seega nende 

väärtust ei arvestata majanduskasvu 

loovate muutujate hulka. 

Lapsehooldus ja kodutöö on olulised 

nähtused, mida tuleks väärtustada ja 

rahvamajanduse arvepidamises arvesse 

võtta. 

Võimsus Neoklassikaline lähenemine näeb tööjõu 

müüki vastastikku kasuliku vahetusena. 

Sellisena ei ole võimu mõiste probleem, 

sest mõlemad pooled, nii tööandja kui ka 

töötaja, on soost sõltumata võrdsed. 

Feministlik lähenemine nõuab 

tähelepanu pööramist võimu 

ebavõrdsusele tööandja ja töötaja 

suhetes, kuna mehi eelistatakse sageli 

ja naised on töökohal ebasoodsas 

olukorras. Võim ja patriarhaat on 

olulised mõisted, mida 

majandusinstitutsioonide 
funktsionaalsust analüüsides 

arvestada. 

Ebavõrd-sus Tavapärased neoklassikalised teooriad 

käsitlevad ebavõrdsust tööturul naiste ja 

meeste vabade valikute tulemusena. 

Naistel ja meestel on erinevad eelistused 

või võimed, mille tulemuseks on erinev 
staatus ja positsioon. 

Feministlikud majandusteadlased 

näevad ebavõrdsust, nagu sooline 

palgalõhe, ametialane segregatsioon 

või klaaslagi, diskrimineerimise, 

patriarhaalsete veendumuste, seksismi 
või stereotüüpide tagajärjena. 
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Tuues välja peamised erinevused neoklassikalise ja feministliku paradigma vahel, võime täheldada 

olulisi erinevusi ja ka paljusid aspekte, mis on majandusteooriates traditsiooniliselt tähelepanuta 

jäetud. 1998. aastal pakkusid Geoff Schneider ja Jena Shackelford 11välja 10 feministliku majanduse 

põhimõtet vastumürgina tolleaegsetele laialt kuulutatud majanduspõhimõtetele, nagu Gregory 

Mankiwi omadele. Harvardi majandusprofessor Mankiw esitas oma raamatus Principles of Economics 

ülevaate kümnest majanduspõhimõttest 12. Neid põhimõtteid vastandades tõid Schneider ja 

Shackelford feministliku alternatiivi, mis seadis kahtluse alla üldtunnustatud põhimõtted: 

 

Gregory Mankiw: Majanduse põhimõtted Geoff Schneider ja Jena Shackelford: Feministliku 

majandusteaduse kümme põhimõtet: 

tagasihoidlikult pakutud vastumürk 

1. Inimesed seisavad silmitsi 
kompromissidega. 
 
2. Millegi hind on see, millest sa selle 
saamiseks loobud. 
 
3. Ratsionaalsed inimesed mõtlevad 
marginaalil. 
 
4. Inimesed reageerivad stiimulitele. 
 
5. Kaubandus võib muuta igaühe paremaks. 
 
6. Turud on tavaliselt hea viis 
majandustegevuse korraldamiseks. 
 
7. Valitsused võivad mõnikord turutulemusi 
parandada. 
 
8. Riigi elatustase sõltub selle võimest toota 
kaupu ja teenuseid. 
 
9. Hinnad tõusevad, kui valitsus trükib liiga 
palju raha. 

 
10. Ühiskond seisab silmitsi lühiajalise 
kompromissiga inflatsiooni ja töötuse vahel. 
 

1. Sellist asja nagu feministliku majandusteaduse 
põhimõtete lõplik loetelu ei saa olla. 
 
2. Väärtused sisenevad majandusanalüüsi mitmel 
erineval tasandil. 
 
3. Leibkond on majandustegevuse koht. 
 
4. Majandusele on olulised turuvälised tegevused. 
 
5. Majanduses on olulised võimusuhted. 
 
6. Sooline perspektiiv on majandusteaduse 
uurimisel kesksel kohal. 
 
7. Inimesed on keerulised ja neid mõjutavad rohkem 
kui ainult materiaalsed tegurid. 
 
8. Inimesed võistlevad, teevad koostööd ja hoolivad. 
 
9. Valitsuse tegevus võib turutulemusi parandada. 
 
10. Majandusteaduse ulatus peab olema 
interdistsiplinaarne. 

 
11 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Feministliku majandusteaduse kümme põhimõtet: tagasihoidlikult 

pakutud vastumürk". Bucknelli ülikooli majandusteaduskond. 2012. aasta 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
12 Mankiw, N. Gregory (2020) . Majanduse põhimõtted (Üheksas väljaanne). Boston, MA. ISBN 978-0-357-

03831-4 . OCLC 1109789332 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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Paljud uuringud arutlevad ja juhivad tähelepanu olulistele teemadele, mis tõstavad esile soolist 

majanduslikku ebavõrdsust. Feministlike majandusteadlaste poolt toodud traditsioonilise majanduse 

kriitika näitas, et paljud teemad jäeti majandusdiskursuses tähelepanuta ja neid ei käsitletud piisavalt, 

nagu hooldusmajandus, tasustamata töö, sooline palgalõhe, majapidamiste läbirääkimised, klaaslagi 

jne. Kõigi nende teemadega seotud ebavõrdsus on seotud sooga. -põhine loodus. Seetõttu on oluline 

mõista, millised on soopõhise ebavõrdsuse tagajärjed. Põhjaliku ülevaate peamisi ebavõrdsusi 

illustreerivatest andmetest toovad Esteban ja Roser oma 2018. aastal avaldatud artiklis.13 

 

Estebani ja Roseri uuringute kohaselt näitavad praegused andmed järgmisi tulemusi: 

1. Mehed teenivad kogu maailmas tavaliselt rohkem kui naised. Sooline palgalõhe on viimase 

paarikümne aastaga enamikus riikides vähenenud. 

2. Naised on ettevõtete juhtivatel ametikohtadel sageli alaesindatud. 

3. Naised on madalapalgalistel töökohtadel sageli üleesindatud. 

4. Naised omavad harvemini maad ja kontrollivad tootmisvarasid. 

5. Naistel on sageli piiratud kontroll leibkonna ressursside üle. 

6. Soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteeme ei rakendata kõigis riikides. 

7. Üldiselt on sooline ebavõrdsus viimase sajandi jooksul oluliselt vähenenud.  

 
13Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Majanduslik ebavõrdsus soo järgi. Saadaval aadressil: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 
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Allpool võtame kokku peamised leiud ja andmed, mis illustreerivad ülalnimetatud tulemusi: 

 

1. Sooline palgalõhe on viimase paarikümne aastaga enamikus riikides vähenenud. 

Sooline palgalõhe püsib endiselt, kuid aasta-aastalt väheneb. Kui võrrelda viimase viie aasta statistikat, 

siis sooline palgalõhe kogu Euroopa Liidus vähenes. Eurostati 2019. aasta andmed 14näitavad, et 

keskmine sooline palgalõhe EL-27 riikides on 14,1%, mis näitab meeste ja naiste keskmise tunnipalga 

erinevust. Suurim erinevus on Eestis (21,7%), madalaim Luksemburgis (1,3%). 

 
Allikas: EUROSTAT. Saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG 

 

Kui vaadata soolist palgalõhet globaalselt, siis ILOSTATi (2016) andmed 15näitavad, et suurim erinevus 

oli Lõuna-Koreas, Eestis, Venemaal, Saksamaal, Austrias, Tšehhis, Ühendkuningriigis, Peruus ja Tšiilis. 
Negatiivne erinevus oli Tais, Hondurases, Belize'is, Malaisias, Türgis, Ecuadoris, Argentinas või 

Paraguays. 

 

 
14EUROSTAT (2019). Soolise palgalõhe statistika. Saadaval aadressil: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 
15ILOSTAT (2016). Saadaval aadressil: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Allikas: ILOSTAT (2016). Saadaval aadressil: 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

 

Ka sooline palgalõhe muutub elu jooksul ja see suureneb koos vanusega. Andmed näitavad, et see 

kipub suurenema, kui naised saavad lapsi. 

Siin on oluline küsimus, kuidas vähendada soolist palgalõhet. On palju strateegiaid, mis on osutunud 

tõhusaks soolise palgalõhe kaotamisel. 

- Naiste haridustaseme tõstmine avaldab positiivset mõju soolise palgalõhe vähendamisele. 

- Muutused avalikus poliitikas ja juhtimistavades peresõbraliku tööturupoliitika suunas 

avaldavad positiivset mõju soolise palgalõhe vähendamisele, nt rasedus- ja sünnituspuhkuse 

katmine või paindlik tööaja korraldus aitavad naistel töökohal püsida. 

- Varajane haridus ja lapsehoid aitavad naistel varem tööle naasta, vähendab tasustamata 

hooldustööd ja soolist palgalõhet. 

- Muutused sotsiaalsetes normides ja kultuurilistes stereotüüpides võivad positiivselt mõjutada 

meeste ja naiste võimaluste võrdsust ning aidata vähendada soolist palgalõhet. 

 

2. Naised on ettevõtete juhtivatel kohtadel sageli alaesindatud. 

Naisi leidub juhtivatel kohtadel vähem kui mehi. Kõrgetasemelisi töid esindavad endiselt peamiselt 

mehed. ÜRO statistikaosakonna kaart näitab naiste osakaalu kõrgematel ja keskastme juhtivatel 

ametikohtadel 2020. aastaks. Ülemaailmselt on ainult umbes 19% ettevõtetest naisjuht. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx


 

 

 

14 

 

 
Allikas: ÜRO statistikaosakond (2000–2020). Saadaval aadressil: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

 

3. Naised on madalapalgalistel töökohtadel sageli üleesindatud. 

Naised ei ole mitte ainult juhtivatel kohtadel alaesindatud, vaid ka suurema tõenäosusega töötatakse 

madalapalgalistel ametikohtadel. Madalapalgalised on need, kes teenivad vähem kui kaks 

kolmandikku töötasu jaotuse mediaanist. 16Allpool ILOSTATi kaardil saate võrrelda valitud riikide 

andmeid, kus üle 50% osakaal tähendab, et madalapalgalistel töökohtadel on naisi rohkem kui mehi. 

 
Allikas: ILOSTAT (1995-2015): Kättesaadav: http://www.ilo.org/ilostat/ 

 
16Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Majanduslik ebavõrdsus soo järgi. Saadaval aadressil: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
http://www.ilo.org/ilostat/


 

 

 

15 

 

 

4. Paljudes riikides on naistel vähem tõenäoline, et nad omavad maad ja kontrollivad 

tootmisvarasid. 

Naistel on vähem kontrolli oluliste leibkonna varade, näiteks maa üle. Peaaegu kõigis madala ja 

keskmise sissetulekuga riikides on meestel suurem tõenäosus maad omada kui naistel. See asjaolu 

mõjutab negatiivselt naiste õigusi nt abielulahutuse või abikaasa surma korral. Lisaks ei ole mõnes 

riigis naistel meestega võrdseid õigusi omandile. Seda asjaolu illustreerib alljärgnev Maailmapanga 

soostatistika diagramm. See näitab meeste ja naiste protsenti (vanuses 15–49), kes omavad ainuüksi 

maad.  

Allikas: Maailmapanga soostatistika (2010–2016). Saadaval aadressil: 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 

 

5. Naistel on sageli piiratud kontroll leibkonna ressursside üle. 

Andmed näitavad, et naistel on sageli piiratud kontroll nende isikliku teenitud sissetuleku kulutamise 

üle. Mehed on sagedamini peamised otsustajad. Sahara-taguses Aafrikas ja Aasias ei ole enamik naisi 

kaasatud leibkonnaotsuste tegemisele, mis on seotud oma töötasu kulutamisega. Sama kehtib ka 

naiste üldise mõju kohta olulistele leibkonnaotsustele, näiteks suurematele koduostudele. Seda 

suundumust on eriti näha madala sissetulekuga riikide madala sissetulekuga leibkondades. Allpool 

toodud diagramm näitab nende 15–49-aastaste abielunaiste protsenti, kes väidavad, et neil on üksi 

või koos abikaasaga kaasarääkimine suuremate leibkonna ostuotsuste tegemisel. 

 

 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Allikas: Maailmapanga soostatistika (1999 - 2016). Saadaval aadressil: 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 

6. Soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteeme ei rakendata kõigis riikides. 

Soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteemid olid kuni viimase ajani haruldased. Allpool on näha, kuidas 

olukord 1920. aastal välja nägi. Ülemaailmselt ei olnud enamikus riikides naistel pärimise osas võrdseid 

õigusi. Praegu on olukord palju parem, kuid Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas või Kagu-Aasias on veel riike, 

kus soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteeme ei kohaldata. 

 
 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Allikas: How Was Life? Sooline ebavõrdsus alates 1980. aastast – Carmichael, Dili ja Rijpma. Saadaval 

aadressil: 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1 

 

 

Üldiselt on sooline ebavõrdsus viimase sajandi jooksul oluliselt vähenenud. 

Soolise ebavõrdsusega seotud edusammude jälgimist mitmes dimensioonis hõlbustavad sünteetilised 

näitajad, mis koondavad erinevaid dimensioone. Selline näitaja on The Economist Intelligence Unit 

avaldatud naiste majandusvõimaluste indeks (WEO) . 

 

WEO indeks määratleb naiste majanduslikud võimalused kui: "seaduste, määruste, tavade, tavade ja 

hoiakute kogum, mis võimaldab naistel osaleda tööjõus meestega ligikaudu võrdsetel tingimustel, olgu 

siis palka teenivate töötajate või ettevõtte omanikena. äri." 17WEO indeks koosneb 29 näitajast, mis 

põhinevad mitme allika, sealhulgas ÜRO ja OECD andmetel. 

Allolev Economist Intelligence Unit'i kaart näitab WEO indeksit kogu maailmas. Kõrgemad 

punktisummad tähendavad naistele paremaid majanduslikke võimalusi. 

 
17Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Majanduslik ebavõrdsus soo järgi. Saadaval aadressil: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1
https://www.eiu.com/n/
https://www.eiu.com/n/
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
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Allikas: Economist Intelligence Unit (2012) 

  

Kokkuvõtteks võib öelda, et feministlik majandusteadus hõlmab laia spektrit uuritavaid valdkondi ja 
aitab kaasa terviklikumale arusaamale sellest, kuidas mehed ja naised majanduses osalevad. 

Feministlik majandusteadus tõi majandusuuringutesse uusi küsimusi ja muutujaid ning on andnud 

kahtlemata panuse majandusdiskursuse mitmekesistamisse. Sellel on oluline roll majanduse ja selle 

taga olevate edasiviivate jõudude mõistmise ümbermõtestamisel. 
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Feministlik majandusteadus 

Feministlik majandusteadus analüüsib soo ja majanduse omavahelisi seoseid. Seeläbi võtab feministlik 

majandusteadus arvesse ka majanduse ja ühiskonna tasustamata, turuvälist vahendatud osa ning 

uurib selliste ühiste dihhotoomiate nagu majanduslik-sotsiaalne, produktiivne-reproduktiivne, 

mehelik-naiselik, tasuline-tasuta või avalik-erasektori liikumapanevaid jõude. . Veelgi enam, 

feministlik majandusteadus analüüsib patriarhaati ja kapitalismi kui omavahel seotud domineerimise 

vorme. Selle taustal tekivad küsimused vara, sissetulekute, võimu, teadmiste ja oma keha jaotamise 

ja käsutamise kohta. 

 

Sooline palgalõhe 

Erinevus meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahel. Eurostati 2019. aasta andmed näitavad, et EL-27 

keskmine sooline palgalõhe ulatub 14,1%-ni. Suurim erinevus on Eestis (21,7%), madalaim 

Luksemburgis (1,3%). 

 

Homo majanduslik 

Homo Economicus universaalne tegelane, aktiivne agent tööturul, kes on isemajandav, isekas ja 

ratsionaalne. Homo Economicus on vaba ühiskondlikust mõjust ja sellel on selgelt määratletud 

eelistused. See tegutseb ideaalsel turul, mis põhineb omakasul, kus hinnad on ainus suhtlusvahend. 

Homo Economicusel on piiramatud soovid ja piiratud ressursid ning ta suudab oma valikuid 

optimeerida. 

 

Suhteline inimene 

Feministlike majandusteadlaste arvates on inimesed suhtelised ja neid defineerivad paljud muutujad 

(nt sugu, vanus, rass, sotsiaalne klass, religioon, veendumused, väärtused, migratsioonistaatus, 

perekondlik staatus jne). Neid mõjutavad ühiskonnad, kus nad elavad. Inimeste valikuid mõjutavad 

paljud tegurid, neil on ebavõrdsest positsioonist tulenevad erinevad võimalused. 
 

Rahvamajanduse arvepidamise süsteem 

Rahvamajanduse arvepidamise süsteem on mõõdik, mille järgi riigid mõõdavad oma 

majandustoodangut. SNA ei sisalda muutujana tasustamata tööd. Sel põhjusel kritiseerivad SNA-d 

feministlikud majandusteadlased, kuna elementaarset ja vajalikku tööjõudu ignoreeritakse. 

 

Tasustamata töö 

Tasustamata töö hõlmab hooldustööd, kodutööd, toimetulekutööd, tasustamata tööjõudu ja 

vabatahtlikku tööd. Tasustamata tööl ei ole ühest määratlust, kuid enamasti nähakse tasustamata 

tööd kui tööd, mis aitab kaasa ühiskonna taastootmisele. 

 

Naiste majandusvõimaluste indeks 

Seaduste, määruste, tavade, tavade ja hoiakute kogum, mis võimaldab naistel osaleda tööjõus 

meestega ligikaudu võrdsetel tingimustel, olgu siis palka teenivate töötajate või ettevõtte omanikena. 

WEO indeks koosneb 29 näitajast, mis põhinevad mitme allika, sealhulgas ÜRO ja OECD andmetel. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Naiste võrdsed pärimisõigused 

Ülevaade Järgmine harjutus tutvustab osalejatele üht teemat, mis illustreerib soolist 

ebavõrdsust. Tänu globaalsetele andmetele, mis näitavad muutusi konkreetsete 

riikide pärimissüsteemides, saavad osalejad avardada oma teadmisi teguritest ja 

aspektidest, mis mõjutavad naiste positsiooni majanduses võrreldes meestega. 

 

Eesmärgid ● teadvustada osalejatele pärimissüsteemidega seotud ebavõrdsuse 

põhjuseid 

● tõsta osalejate analüüsi- ja argumenteerimisoskusi 

Materjalid ● 3 kaarti 

● pabertahvel, markerid, post-it 

● Internet 

Aeg Kokku 2 tundi 

1/ Sissejuhatus teemasse, juhendid, rühmade jaotus (15 min.) 

2/ Rühmatöö (60 min.) 

3/ Peegeldus (45 min) 

Grupi suurus 6-20 osalejat 

Juhised 
treeneritele 

  

1. Esmalt tutvustage osalejatele teemat ja selgitage harjutuse üldist ideed. 

2. Jagage osalejad 3-5-liikmelistesse rühmadesse. 

3. Laske osalejatel juhiseid lugeda. 

4. Jälgige konkreetsete rühmade tööd. 

5. Laske osalejatel mõtiskleda oma töö tulemuste üle. 

Juhised 
osalejatele 

 

 

 

 

1. Loe sissejuhatavat teksti: 

 
"Pärimissüsteemid ei ole ikka veel kogu maailmas sooliselt võrdsed. Kuni 
viimase ajani olid soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteemid haruldased. Kui 
vaatate 1920. aastast pärinevat kaarti, näete, et paljudes maailma riikides ei 
olnud naiste ja meeste pärimisõigusi ühesugused. 20. sajandi jooksul olukord 
oluliselt muutus, kuid Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas või Kagu-Aasias on endiselt 
riike, kus ei rakendata soolise võrdõiguslikkuse süsteemi. 
Päritud rikkuse ebavõrdne jaotus mõjutab oluliselt majanduslikku ebavõrdsust. 
Kuna maa on oluline vara ja elatusallikas, on paljudes riikides pikalt välja 
töötatud reeglid selle kohta, kuidas maa põlvest põlve üle antakse. Paljudes 
arengumaades seisavad naised sageli silmitsi juriidiliste tõketega, mis ei 
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võimalda neil vara pärida. Mõnes riigis omavad lesed ja tütred maad ainult 
ajutiselt, mis võib maaomandi kahtluse alla seadmisest põhjustada konflikte. 
 

2. Arutage rühmades järgmisi küsimusi ja leidke põhjendatud argumendid. 

a. Vaadake allolevat kolme kaarti, mis illustreerivad soolise 
võrdõiguslikkuse pärandi muutusi konkreetsetes riikides. Võrrelge 
olukorda 1920., 1980. ja 2000. aastal erinevates riikides ning 
arutlege võimalike muutujate/tegurite üle, mis võisid mõjutada 
soolise võrdõiguslikkuse pärandisüsteemi suundumist 
konkreetsetes geograafilistes piirkondades ja riikides. 

b. Milliseid tagajärgi toob kaasa ebavõrdne pärimissüsteem naistele, 
peredele, kogukonnale, majandusele, poliitikale ja ühiskonnale 
üldiselt? 

c. Kujutage ette, et teie vastutaksite kõrgetasemelise poliitikuna 
soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteemi juurutamise eest riigis, 
kus naistel ei olnud seni võrdseid pärimisõigusi. Kuidas te 
jätkaksite? Milliseid olulisi aspekte/tegureid/olukordi peaksite edu 
saavutamiseks arvestama? 
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Arutelu ja 
hindamine 

Laske aega vähemalt 45 min. lõplikuks aruteluks ja järelemõtlemiseks. Esiteks 

julgustage rühmi jagama oma rühmatöö tulemusi ja arutama oma argumente. 

Pärast seda saate esitada ka üldisi küsimusi, mis hindavad saadud õppetunde ja 

protsessi. 

 

Võite kasutada järgmisi küsimusi: 

● Milliseid uusi teadmisi ja teavet selle harjutuse käigus õppisite? 
● Mis teile kõige rohkem meeldis? 
● Mis oli teie jaoks raske? 
● Kuidas kavatsete saadud teadmisi kasutada? 
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Näpunäiteid 
treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 

Osalejatel võivad teemaga seotud teadmised ja oskused olla erineval tasemel. 

Seetõttu on soovitatav seda eelnevalt hinnata ja veenduda, et rühmad jagunevad 

vastavalt (paarige kogenumad vähem kogenud osalejatega). 

Lähemalt: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 

 

Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Majanduslik ebavõrdsus soo järgi. Saadaval aadressil: 

https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

 

Goyal, Aparajita (2012). Võrdsete pärimisõiguste tähtsus naiste mõjuvõimu suurendamisel. 

Maailmapanga blogid. Saadaval aadressil: 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-
female-empowerment 
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https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
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Tegevuse 
pealkiri 

Kui jäigad on normid ja uskumused? 

Ülevaade Järgmine harjutus näitab osalejatele, kuidas sotsiaalsed normid ja isiklikud 

tõekspidamised võivad erinevates tingimustes areneda. See julgustab osalejaid 

arutlema, millised tegurid/aspektid/muutujad võivad sotsiaalseid norme ja 

isiklikke uskumusi mõjutada. Harjutus toob välja normide ja tõekspidamiste mõju 

naiste positsioonile ühiskonnas ja majanduses. Lisaks kutsub see osalejaid üles 

arutlema strateegiate üle, kuidas sotsiaalseid norme ja uskumusi muuta, et 

toetada meeste ja naiste võrdset osalemist majanduses. 
 

Eesmärgid ● teadvustada osalejatele sotsiaalsete normide ja isiklike tõekspidamiste 

mõju inimkäitumisele ja naiste osalemisele majanduses 

● tõsta osalejate analüüsi- ja argumenteerimisoskusi 

Materjalid ● 2 figuuri 
● pabertahvel, markerid, post-it 

● Internet 

Aeg Kokku 2 tundi 

1/ Sissejuhatus teemasse, juhendid, rühmade jaotus (15 min.) 

2/ Rühmatöö (60 min.) 

3/ Peegeldus (45 min) 

Grupi suurus 6-20 osalejat 

Juhised 
treeneritele 

  

1. Esmalt tutvustage osalejatele teemat ja selgitage neile harjutuse üldist 
ideed. 

2. Jagage osalejad 3-5-liikmelistesse rühmadesse. 

3. Laske osalejatel juhiseid lugeda. 

4. Jälgige konkreetsete rühmade tööd. 

5. Laske osalejatel mõtiskleda oma töö tulemuste üle. 
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Juhised 
osalejatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Loe sissejuhatavat teksti: 

 

„Mõned majandusteadlased väidavad, et investeeringutel naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamisse ei ole pikaajalist mõju, sest jäikade sotsiaalsete 
normide ja isiklike tõekspidamiste põhjal on väga raske muuta inimkäitumist. 
 
Üks Rootsi sisserändajate kogukondade uurimus (Institutet för 
Framtidsstudier, 2019) näitas, et sotsiaalsed normid ei pruugi olla nii jäigad. 
Uuringus võrreldi Rootsis elavate migrantide kogukondade (iraanlased, 
iraaklased ja türklased) vastuseid nende päritoluriigis valitsevatele 
tõekspidamistele. Uuringus kasutati World Value Survey küsimusi, et 
analüüsida selliseid tõekspidamisi nagu sooline võrdõiguslikkus, 
homoseksuaalsus, abort või lahutus. Näitena on näha kaks joonist, mis 

näitavad rootslaste ja migrantide kogukondadest vastajate vastuste erinevusi 
võrreldes nende päritoluriikides (Iraan, Iraak, Türgi) valitsevate 
tõekspidamistega. Arvud näitavad huvitavaid tulemusi. 
 
 

3. Vaadake järgmisi jooniseid ja arutage küsimusi: 
a. Andmed näitavad, et sisserändajate kogukondadest pärit 

inimestel on naiste ja meeste majanduses ja ühiskonnas osalemise 
kohta erinevad tõekspidamised võrreldes nende päritoluriikide 
inimestega. Mis võivad olla põhjused, mis põhjustavad muutusi 
nende vaadetes ja veendumustes? 

b. Kas oskate nimetada mõnda uskumust, mis viib naiste ebavõrdse 
positsioonini? Mis on selliste uskumuste põhjused ja mida on vaja 
nende muutmiseks? 

c. Kujutage ette, et teie vastutaksite Iraanist teie riiki saabuvatele 
migrantidele mõeldud pehme maandumise kursuse sisu 
ettevalmistamise eest. Milliseid teemasid te kursusele kaasaksite? 
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Arutelu ja 
hindamine 

Laske aega vähemalt 45 min. lõplikuks aruteluks ja järelemõtlemiseks. Esiteks 

julgustage rühmi jagama oma rühmatöö tulemusi ja arutama oma argumente. 

Pärast seda saate esitada ka üldisi küsimusi, mis hindavad saadud õppetunde ja 

protsessi. 

 

Võite kasutada järgmisi küsimusi: 

● Milliseid uusi teadmisi ja teavet selle harjutuse käigus õppisite? 
● Mis teile kõige rohkem meeldis? 
● Mis oli teie jaoks raske? 
● Kuidas kavatsete saadud teadmisi kasutada? 

 

Näpunäiteid 
treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 

Osalejatel võivad teemaga seotud teadmised ja oskused olla erineval tasemel. 

Seetõttu on soovitatav seda eelnevalt hinnata ja veenduda, et rühmad jagunevad 

vastavalt (paarige kogenumad vähem kogenud osalejatega). 

 

  

Lähemalt: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 
 

Livani, Talajeh (2019). Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine: võimatu missioon? 
Brookings. Saadaval aadressil: https://www.brookings.edu/blog/future-

development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/ 

 
 

  

http://economic-literacy.eu/
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https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
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Viktoriin 

1/ Millised järgmistest dihhotoomiatest on feministlikele majandusteadlastele olulised teemad? 
a/ kasv – majanduslangus 

b/ makstud - tasumata 

c/ turuväärtus 
 

2/ Keda neist majandusteadlastest peetakse feministlikeks majandusteadlasteks? 
a/ Barbara Bergmann 

b/ Milton Friedman 

c/ Christine Lagarde 

 

3/ Millised järgmistest väidetest ei sobitu feministliku paradigmaga? 
a/ Kodu- ja hooldustööd jagunevad meeste ja naiste vahel ebavõrdselt 

b/ Riik on oluline tegija, kes sekkub peredesse 

c/ Pereliikmed on spetsialiseerunud tegevustele, kus neil on suhteline eelis 
 

4/ Mis on rahvamajanduse arvepidamise süsteem? 
a/ Universaalne arvestussüsteem, mida kasutatakse riiklike intressimäärade reguleerimiseks 

b/ Mõõdik, mille järgi riigid oma majandustoodangut mõõdavad 

c/ Ülemaailmne institutsioon, mis mõõdab riigi majanduskasvu taset 

 

5/ Millistes riikides on suurim sooline palgalõhe? 
a/ Poola, Bulgaaria, Rumeenia 

b/ Küpros, Hispaania, Kreeka 

c/ Ungari, Slovakkia, Läti 
 

6/ Milline neist väidetest vastab tõele? 
a/ Maailmas on ainult umbes 9% ettevõtetest naisjuht 

b/ Soolist palgalõhet saab mõjutada lastele varajase hariduse pakkumine 

c/ Sooline palgalõhe on viimase paarikümne aasta jooksul enamikus riikides suurenenud 

 

7/ Milline järgmistest tööliikidest on tasustamata töö? 
a/ hooajatöö 

b/ kodutöö 
c/ ebakindel töö 

 

8/ Mis on naiste majandusvõimaluste indeks? 
a/ Kuulus teadusajakiri, mis on spetsialiseerunud feministlikule majandusteadusele 

b/ Erinevate tegurite kogum, mis võimaldavad naistel osaleda tööjõus meestega ligikaudu võrdsetel 

tingimustel 

c/ Mõõdik, mis järjestab naiste võimalusi võrreldes meestega arengumaades 

 

9/ Mida tähendab mõiste "suhteline inimene"? 
a/ Inimene, kes käitub ratsionaalselt vastavalt tööturu trendidele 
b/ Inimene, kes elab kogukondades, kus kehtivad oma seadused ja määrused 

c/ Inimene, keda määratlevad paljud muutujad, sealhulgas rass, veendumused või rände staatus 
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10/ Millist neist põhimõtetest võib seostada feministliku majandusteadusega? 
a/ Ratsionaalsed inimesed mõtlevad marginaalil 

b/ Võimusuhted on majanduses olulised 

c/ Kaubandus võib muuta igaühe paremaks 
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Valitsuse tegevus ei saa turutulemusi parandada. 

Turuväline tegevus on majandusele oluline. 

Majandusteaduse ulatus peab olema interdistsiplinaarne. 

Kaubandus võib spetsialiseerumise kaudu aidata kõigil paremat elu elada. 

Ebavõrdsus tööturul on meeste ja naiste vabade valikute tagajärg. 

Tööalane eraldatus ja klaaslagi on olulised nähtused. 

Rasedus- ja sünnituspuhkus mõjutab negatiivselt majanduskasvu. 
Perekond piirab või võimaldab naiste vabadusi. 

Spetsialiseerumine võib suurendada haavatavust. 

Naised sobivad rohkem hooldustööks. 
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1/ EL-27 keskmine sooline palgalõhe on viimase kümne aasta jooksul süvenenud. EI 

2/ Kõrgetasemelised töökohad on ELis naiste ja meeste vahel võrdselt jaotunud. EI 

3/ Soolise võrdõiguslikkuse pärimissüsteemid on kasutusele võetud enamikus maailma riikides. JAH 

4/ Mehed on Sahara-taguses Aafrikas tootmisvarade ainsad omanikud. EI 

5/ Homo Economicusel on piiratud ressursid ja ta suudab oma valikuid optimeerida. JAH 
6/ Tasustamata tööjõud on loomulik tagajärg naiste valikust laste eest hoolitseda. EI 

7/ Naistel on kõrge sissetulekuga riikides madala sissetulekuga leibkondades sageli piiratud kontroll 

leibkonna ressursside üle. EI 

8/ Naised satuvad meestega võrreldes sagedamini madalapalgalistele töökohtadele. JAH 

9/ Hinnad langevad, kui valitsus trükib liiga palju raha. EI 

10/ Feministlik majandusteadus näeb patriarhaati ja kapitalismi omavahel seotud domineerimise 

vormidena. JAH 
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1/ Kui meestel ja naistel on pärast mehe või naise surma samad õigused omandile, nimetatakse seda 

soolise võrdõiguslikkuse süsteemiks ………………... (pärimine) 

2/ Meeste ja naiste keskmise tunnipalga erinevust nimetatakse sooliseks palgaks ……….. (vahe) 

3/ Figuuri, mis esindab turu aktiivset esindajat, kes on isemajandatud ja ratsionaalne, nimetatakse 

……………. (homo majanduslik) 

4/ Feministlik majandusteadus arenes järk-järgult välja selgelt vastandlikuks koolkonnaks …………. 
majandusteadus. (neoklassikaline) 

5/ Meeste ja naiste erinevat kohtlemist nende soost lähtuvalt nimetatakse ……………. 
(diskrimineerimine) 

6/ Madalaim sooline palgalõhe ELis on ………….. (Luksemburg) 
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Miks on naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine oluline (WEE)? Kuidas saame investeerida ja 

toetada naiste majanduslikku mõjuvõimu? Kuidas saame edendada naiste ettevõtlikkust, mis on naiste 

majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahend ? 

 

Vastused neile küsimustele on esitatud selles artiklis, mis on sissejuhatuseks naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamise teemasse. See võtab kokku konteksti ja annab ülevaate põhjustest, miks on 
oluline toetus naistele iseseisvaks ja võrdselt tööturul osalemiseks. Samuti tuuakse välja mõned 
vahendid, mis võiksid seda toetuse suurendamist hõlbustada. Selle teema üksikasjalikum analüüs on 
saadaval taustateave. 
 

Mõistel „naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine” (WEE) on mitu määratlust. Enamik 
definitsioone näeb elektroonikaromusid protsessina, mis aitab naistel pääseda ligi ressurssidele ja 
võimalustele oma õiguste suurendamiseks, ressursside kontrollimiseks, suurendada nende võimalust 
teha iseseisvaid otsuseid ja saada kasu majanduslikust kasust. 
 

Naised seisavad tööturule pääsemisel ja seal osalemisel silmitsi erinevate piirangute ja takistustega. 
Laialdased uuringud on näidanud järgmisi tulemusi, mis illustreerivad naiste ebavõrdset positsiooni 
tööturul: 

● Naistel on väiksem tõenäosus tööturul osaleda kui meestel, nad on mitteametlikul ja 

haavatavamal töökohal üleesindatud ning mõnes riigis on neid seaduslikult diskrimineeritud. 

● Naised jäävad suurema tõenäosusega töötuks kui mehed. 

● Naistele makstakse vähem palka kui meestele. 
● Naistel on vähem tõenäoline juurdepääs sotsiaalkaitsele ja finantsteenustele. 

● Naistel ei ole võimalik saavutada kõrgeimaid juhtpositsioone. 

● Naised vastutavad ebaproportsionaalselt palju hooldustöö eest, mida ei tasustata ja mida ei 

tunnustata. 

● Naistel on väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks. 

 

Kui kogutakse toetust naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, on kasulik tõestada selle 
positiivset majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. On mitmeid uuringuid, mis tunnistavad naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise panust üldisesse majanduslikku ja sotsiaalsesse heaolusse. 
 
Nende leiud näitavad, et naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 

● toetab meeste ja naiste võrdõiguslikkust majanduses osalemise osas; 
● aitab vähendada soolist palgalõhet ning meeste ja naiste tööhõivelõhet; 
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● toetab piisavaid töötingimusi ; 
● võimaldab realiseerida naiste sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali; 
● kaudselt mõjutab see nii naise kogu pere , kogukondade kui ka ühiskonna elukvaliteeti ; 
● seab tee vaesuse vähendamiseks ; 
● annab juurdepääsu kapitalile ja finantsteenustele ; 
● ergutab uusi ettevõtteid ja toetab kohalikku majandust , tõstab majanduse tootlikkust ja 

suurendab majanduse mitmekesistamist . 
 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise peamisteks eeldusteks peetakse mitmesuguseid 
vahendeid. Nende rakendamisel on aga ülemaailmselt suuri erinevusi. Üldiselt on järgmised vahendid 
elektroonikaromude toetamisel osutunud tõhusaks. 

● Naistel iseseisvate otsuste tegemise võimaldamine ; 
● Avatud arutelud sotsiaalsete normide muutuste üle ; 
● Juurdepääs haridusele ja koolitusele ; 
● Juurdepääs sissetulekule ; 
● Juurdepääs korralikele ja paindlikele töövõimalustele ; 
● Juurdepääs lapsehooldustoetusele ; 
● Meeste stiimulite pakkumine osa hooldus- ja peretööst üle võtma ; 
● Töökoha võrdõiguslikkuse edendamise poliitika omamine ; 
● Juurdepääs finantsteenustele ; 
● Naiste ettevõtluse toetamine . 

 

Naised ja mehed mängivad olemasolevates ühiskondades ja majandustes erinevat rolli. Siiski on 
naistel objektiivsete takistuste tõttu raskusi meestega samadele tööturuvõimalustele juurdepääsul. 
Selle olukorra muutmine on naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eesmärk, eriti naistele 
võrdne osalus ja juurdepääs ressurssidele. 
 
On erinevaid agente, kellel on erinevad vahendid ja võimalused mõjutada naiste majanduslikku 

mõjuvõimu. Nende hulgas on naisi endid, aga ka mehi, tööandjaid, ametiühinguid või riiki. Paljud 
majandusteadlased tunnistavad, et naistele toetavate tingimuste loomine, mis võimaldaksid neil 
saada iseseisvaks ja aktiivseks tööturul, aitab kaasa üldisele majanduskasvule ja heaolule. Seetõttu 
muutub naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine otsustajate ja poliitikakujundajate 
päevakordades üha olulisemaks teemaks. See aga ei nõua mitte ainult süsteemi muutmist poliitikates 
ja infrastruktuuris, vaid ka meie mõtteviisi muutmist. Ilma mehi rohkem laste- ja perehooldusse 
kaasamata ei ole võimalik saavutada nihet traditsioonilises pereparadigmas. Lisaks tuleb iga naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendit hinnata individuaalselt, võttes arvesse riigi üldist 
olukorda ja poliitikat tuleks juurutada, võttes arvesse kogu ühiskondlikku konteksti. 
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Keerulisemat vaadet soo ja majanduse vahelistele suhetele analüüsitakse artiklis "Sissejuhatus 
feministlikusse majandusse" . Kui teil on huvi feministliku paradigma peamiste eelduste kohta ja 
soolise ebavõrdsuse juurte kohta rohkem teada saada, siis kutsume teid üles lugema seda artiklit, et 
saada veel üks annus inspiratsiooni. 
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Miks on naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine oluline (WEE)? Kuidas saame naiste 

majandusliku mõjuvõimu suurendamist toetada ja sellesse investeerida? Kuidas saame edendada 

naiste ettevõtlikkust, nähes seda naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendina? 

 
Nendele ja teistele küsimustele vastatakse samm-sammult selles artiklis, mis tutvustab teemat, 
selgitab naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise konteksti ja põhjendusi ning esitab 
asjakohased arvud, mis illustreerivad peamisi väiteid. Siit leiate ka struktureeritud ülevaate 
vahenditest ja poliitikatest, mis toetavad naiste majanduslikku mõjuvõimu suurendamist. Lisaks saate 

rohkem teada ettevõtlusest kui tõhusast vahendist naiste toetamiseks ja nende mõjuvõimu 
suurendamiseks. 
 

Mõistel "naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine" on mitu määratlust. Näitena vaadake neist 
kolme, mille pakuvad erinevad mittetulundusühingud: 
 
"CARE määratleb naiste majanduslikku mõjuvõimu kui protsessi, mille käigus naised suurendavad oma 

õigust majanduslikele ressurssidele ja võimule, et teha otsuseid, mis toovad kasu neile endale, nende 

peredele ja kogukondadele." (1) 
 
"Bill & Melinda Gatesi sihtasutus määratleb naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kui 

ümberkujundamisprotsessi, mis aitab naistel ja tüdrukutel liikuda piiratud võimu, hääle ja 
valikuvõimaluste asemel kodus ja majanduses oskuste, ressursside ja võimaluste poole, mis on 

vajalikud turgudel võrdseks konkureerimiseks. samuti agentuur, mis kontrollib majanduslikku kasu ja 

saab sellest kasu. (2) 
 
"OXFAM defineerib naiste majanduslikku mõjuvõimu kui olukorda, kus naistel on õigus kontrollida 

ressursse, vara, sissetulekut ja oma aega ja saada neist kasu ning kui neil on võimalus riske juhtida 

ning oma majanduslikku seisundit ja heaolu parandada." (3) 
 
Neid määratlusi lugedes saame tuvastada olulised ristumiskohad, mis määratlevad elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete mõistmise peamised kriteeriumid: otsustusõigus , juurdepääs 
ressurssidele ja majanduslik kasu . 
 

Küsimusele, miks naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamist toetada ja sellesse investeerida, saab 
hõlpsasti vastata, kui vaadata üldist konteksti ja numbreid, nii globaalselt kui ka Euroopa tasandil. 
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Ülemaailmselt on naiste osalus tööturul väiksem kui meestel. ILO statistika järgi (4, lk 7) oli 2018. aastal 
sooline lõhe tööjõus osalemises maailmas 26,5% (75,0% mehi ja 48,5% naisi). Põhja-, Lõuna- ja Lääne-
Euroopas on sooline lõhe tööturul osalemises oli 11,9% (63,4% mehi ja 51,6% naisi) ja Ida-Euroopas 
15,2% (67,0% mehi ja 51,8% naisi). 
 
Vastavalt UN Women: faktid ja arvud: majanduslik mõjuvõimu suurendamine (5) näitab olukord 
töömaailmas üleilmselt selgelt, et naised kannatavad tööturul ebasoodsas olukorras . Allpool võtame 
kokku peamised faktid ja näitame statistilisi andmeid (keskendudes Euroopa kontekstile), 
illustreerides järgmisi väiteid: 
 

● Naised osalevad tööturul väiksema tõenäosusega kui mehed, nad on üleesindatud osalise 
tööajaga töökohtadel, mitteametlikul ja haavatavamal töökohal ning mõnes riigis on neid 
seaduslikult diskrimineeritud. 
UN Womeni kogutud andmete kohaselt on 25–54-aastaste naiste tööjõus osalemise määr 

63%, meeste puhul aga 94%. Ülemaailmses vaates on enam kui 2,7 miljardil naisel seadusega 
piiratud võimalus valida meestega sama tööd. 

● Naised jäävad suurema tõenäosusega töötuks kui mehed 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni statistika (4) näitab, et kogu maailmas ulatus 2018. aastal 
meeste töötuse määr 5,2% ja naiste puhul 6,0%. Prognoos näitab suhteliselt stabiilset trendi 
aastani 2021. EUROSTATi andmetel (6) oli 2018. aastal ELis meeste töötuse määr 6,6% ja naiste 
7,1%. 

● Naistele makstakse vähem palka kui meestele 
Nn sooline palgalõhe näitab naiste ja meeste keskmise brutotunnipalga suhtelist erinevust. 
EUROSTATi andmetel (7) teenisid naised ELis 2017. aastal keskmiselt 16% vähem tunnis kui 
mehed. Liikmesriikide vahel on märkimisväärne erinevus. Suurimad soolised palgalõhed on 
Eestis (25,6%), Tšehhis (21,1%) ja Saksamaal (21,0%). Kõige madalamad soolised palgalõhed 
on Rumeenias (3,5%), Luksemburgis (5,0%) ja Itaalias (5,0%). Areng on väga aeglane, 
vähenedes viimase 7 aasta jooksul vaid 1%. Eurostati andmetel teenivad prantslannad 
keskmiselt 15,5% vähem kui mehed. Näiteks 2020. aastal asusid prantslannad palkade 
ebavõrdsuse tõttu 4. novembrist kuni aasta lõpuni „tasustamata“ töötama. 

● Naistel on vähem tõenäoline juurdepääs sotsiaalkaitsele ja finantsteenustele 
Sooline ebavõrdsus tööturul vähendab juurdepääsu tööhõive kaudu omandatud 
sotsiaalkaitsele, nagu pensionid, töötushüvitised või rasedus- ja sünnituskaitse. Madalamad 
palgad vähendavad juurdepääsu finantskapitalile. 

● Naistel ei ole võimalik saavutada kõrgeimaid juhtpositsioone 
Naised seisavad silmitsi ka muude takistustega, nagu nn klaaslagi, mida kasutatakse hierarhias 
kõrgete positsioonide saavutamise takistuste metafoorina. Ainult 5% Fortune 500 
tegevjuhtidest on naised. 

● Naised vastutavad ebaproportsionaalselt palju hooldustöö eest, mida ei tasustata ja mida 
ei tunnustata 
Tasustamata hooldustöö jääb tunnustamata, kuigi see on majanduse toimimise seisukohalt 
oluline. UN Womeni (5) andmetel kulutavad naised tasustamata hooldustööle ligikaudu 2,5 
korda rohkem aega kui mehed. Pealegi, kui naiste tasustamata tööle määrata rahaline väärtus, 
moodustaks see 10–39% SKTst. 

● Naistel on väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks 
40% majandustest moodustab naiste varajases staadiumis ettevõtlusaktiivsus (see tähendab, 
et nad on alles alustav ettevõtja või ettevõtte omanik) meeste omast poole või vähem (8). 

 
 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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Kui kogutakse toetust naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, on kasulik tõestada selle 
positiivset majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. On olemas palju uuringuid (vt viiteid), mis 
tunnistavad naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise panust üldisesse majanduslikku ja 
sotsiaalsesse heaolusse. 
 
Nende leiud näitavad, et naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 

● toetab meeste ja naiste võrdõiguslikkust majanduses osalemise osas; 
● aitab vähendada soolist palgalõhet ning meeste ja naiste tööhõivelõhet; 
● võimaldab realiseerida naiste sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali; 
● muudab juurdepääsu kapitalile ja finantsteenustele naistele taskukohaseks; 
● ergutab uusi ettevõtteid ja toetab kohalikku majandust , tõstab majanduse tootlikkust ja 

suurendab majanduse mitmekesistamist ; 
● mõjutab kaudselt kogu naise elukvaliteeti (leibkonna sissetulekute suurenemise, parema 

tervishoiu, parema toitumise, pereplaneerimise, heaolu suurenemise, laste haridusse 
tehtavate suuremate investeeringute jms kaudu), kogukondi ja ühiskonda (maksude kaudu, 
sotsiaalkindlustusmakse ja ravikindlustuse kättesaadavus); 

● seab tee vaesuse vähendamiseks ; 
● toetab piisavaid töötingimusi (õiglase palga, ohutute töötingimuste ning seksuaalse ja soolise 

vägivalla ennetamise kaudu). 
 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise peamisteks eeldusteks peetakse laia valikut 
vahendeid. Kuid globaalselt on nende rakendamisel tohutu erinevus. Üldiselt on järgmised vahendid 
elektroonikaromude toetamisel osutunud tõhusaks. 
 

● Võimaldada naistel teha iseseisvaid otsuseid (luues tingimused, mis on vabad soopõhistest 
juriidilistest piirangutest, vabad vägivallaga ähvardamisest jne) 

● Pidage avatud arutelusid sotsiaalsete normide muudatuste üle (arutlege sooga seotud 
jäikade sotsiaalsete normide, eelarvamuste ja stereotüüpide proovile panemise üle, nagu " 
naised peaksid hoolitsema majapidamise ja laste eest, mehed aga hoolitsema perede eest ja 

tööturul töötama ") 
● Juurdepääs haridusele ja koolitusele (tüdrukute ja noorte naiste võrdne juurdepääs koolidele 

ja ülikoolidele, ettevõtlusharidus, finants- ja majandusalane kirjaoskus, kutseharidus, oskuste 
täiendamine ja ümberostmine, tehnoloogiline ja digitaalne koolitus, et pidada sammu 

töökoha muutustega jne) 
● Juurdepääs sissetulekule ning korralikud ja paindlikud töövõimalused (naistele tingimuste 

loomine tööturule integreerumiseks) 
● Juurdepääs lapsehoiutoetusele (taskukohased lastehoiuasutused, alternatiivsete 

lapsehoiuvormide loomine, kogukonna vastastikune toetus jne). Näiteks Tšehhi Vabariigis 
pakutakse eelkooliealistele lastele riiklikku hooldust, mille tasud katavad enamasti vaid 
põhikulud. Avaliku taristu puudumise tõttu saab avaliku sektori poolt tunnustatud ja osaliselt 
rahastatavat lastehoidu pakkuda ka alternatiivsel kujul pärast kõigi kriteeriumide ja nõuete 
täitmist). 
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● Kaasavad väärtusahelad (väikeettevõtetele soodsate tingimuste loomine, et aidata neil viia 
toode/teenus alates selle disainist ja valmistamisest klientideni – nt seada prioriteediks ja 
edendada väikeettevõtjaid ja kohalikku majandust, pakkuda koolitusi soolise võrdõiguslikkuse 
alase teadlikkuse alal kohalikul või omavalitsuse tasandil, harida tarbijad jne). 

● Töökoha võrdõiguslikkust edendavad poliitikad (mitmekesisuse ja kaasamise poliitika 
rakendamise toetamine töökohal. Näiteks lõi Euroopa Komisjon ELi mitmekesisuse hartade 
platvormi, kus valitsusvälised organisatsioonid, avalik-õiguslikud asutused, eraettevõtted jne 
saavad kohtuda, arutleda ja kogemusi vahetada). 

● Juurdepääs finantsteenustele (nt laenud, juurdepääs pangakontodele, madalad/puuduvad 
laenuintressid). 

● Naiste ettevõtluse toetamine (hariduse, võrgustike loomise, võrdse juurdepääsu kapitalile, 
ärivõrgustike jne kaudu). 

● Meeste stiimulid võtta osa lapse- ja perehooldusest üle ( nt Saksamaal saavad mõlemad 
vanemad koos iga lapse eest 14 kuuks vanemaraha, selle aja saab jagada vanemate vahel 

valikuliselt. Kuna enamasti kipuvad naised selle võimaluse kasutamiseks peab 14 kuust kaks 
olema teisel vanemal (enamasti isal), vastasel juhul aeguvad. 

 

Naiste majandusliku mõjuvõimu mõjutamiseks on erinevad vahendid ja võimalused: 

1. Naised ise 
● hariduse ja täiendõppe võimaluste kasutamise kaudu; 
● kõrgemat palka küsides; 
● korraldades oma pereelu töö- ja eraelu tasakaalu võimaldaval viisil, kaasates isasid 

perehooldustöösse; 
● võrgustike luues, üksteist toetades ja reklaamides; 
● asutades oma ettevõtteid ja asudes ettevõtjaks. 

2. Abikaasad ja isad, meeskolleegid 
● võttes üle nende õiglase osa perehooldustööst; 
● toetades naistele õiglast ja võrdset tasu. 

3. Tööandjad 
● mitte diskrimineerima naisi oma palgapoliitikas; 
● pakkudes meestele ja naistele osalise tööajaga tööd; 
● pakkudes paindlikke töötingimusi; 
● pakkudes ettevõtetes lastehoidu. 

4. Ametiühingud 
● toetades selgesõnaliselt madala sissetulekuga rühmi ja osalise tööajaga töötajaid; 
● propageerides lühemat iganädalast tööaega ning head töö- ja eraelu tasakaalu kõigile. 

5. Osariik 
● kaotades diskrimineerivad seadused; 
● kehtestades seadused, mis soosivad ja toetavad naisi piirkondades, kus nad on 

struktuuriliselt ebasoodsas olukorras; 
● osaledes aktiivselt sooliste eeskujude muutmises; 
● kehtestades seadused, mis sunnivad tööandjaid mitte diskrimineerima ja eelistama 

peresõbralikku poliitikat ettevõtetes; 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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● pakkudes infrastruktuuri, nagu laste- ja vanurite hooldus ; 
● tegutsedes naistele heade töötingimustega tööandjana. 

 
Nii erinevad majanduskoolid kui ka erinevate poliitiliste vaadetega inimesed eelistavad erinevaid 
lähenemisviise. Peamisi erinevusi illustreerivad kõige paremini kaks järgmist lähenemisviisi: 
 

Neoklassikalise lähenemisviisi kohaselt toob liberaliseerimine kaasa suurema kasu naistele, peamiselt 
soolise palga- ja tööhõivelõhe vähendamise osas. Neoliberaalne lähenemine näeb soolist 
võrdõiguslikkust ja eriti naiste mõjuvõimu suurendamist vahendina majandusarengu ja sotsiaalse 
õigluse edendamiseks. Sellest vaatenurgast lähtudes peaksid naised ise olema peamised muutuste 
tegijad ja võrdõiguslikkust tuleks teostada üksikisiku tasandil. Riigi ülesanne on vältida naiste 

seaduslikku diskrimineerimist ja tagada neile võrdne juurdepääs haridusele, rõhutades samal ajal turu 
liberaliseerimist. 
 

Feministlik lähenemine seab naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise keskmesse ja näeb 
praegust majandusmudelit halvasti toimivana. Sooline ebavõrdsus on otseselt seotud majandusliku 
ebavõrdsusega. Sel põhjusel nõuavad feministlikud majandusteadlased majandusmudelite põhjalikku 
muutmist, mis tooks kõigi jaoks võrdsuse. Selle seisukoha järgi on vaja hakata rohkem tähelepanu 
pöörama õiguslikele raamistikele, tööõigustele, inimväärsele tööle, hooldusmajandusele ja teistele 
naiste majanduslikku mõjuvõimu toetavatele valdkondadele. 
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Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine on oluline ülemaailmse haardega teema. Paljud 
valitsused mõistavad selle potentsiaali nii riigi kui ka kohaliku majanduse kasvatamisel. Altpoolt leiate 
lisateavet nii rahvusvaheliste kui ka Euroopa raamistike kohta, mis määratlevad strateegilised 
eesmärgid ja tegevused naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks. 
 

● Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 (Ühendrahvad) 
Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine on üks vahendeid säästva arengu eesmärkide 

saavutamise toetamiseks . See puudutab eelkõige eesmärki 5 (sooline võrdõiguslikkus) ja 
eesmärki 8 ( inimväärne töö ja majanduskasv). 

● ÜRO peasekretäri kõrgetasemeline naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise paneel , 
Ärge jätke kedagi maha: üleskutse soolise võrdõiguslikkuse ja naiste majandusliku mõjuvõimu 

suurendamiseks (2016) 
Raportis rõhutatakse makromajanduspoliitika ja õiguslike vahendite kujundamise tähtsust, et 
toetada kaasavat majanduskasvu ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamist. 

 

● Soolise võrdõiguslikkuse strateegiline kaasamine 2016-2019 
Euroopa Komisjoni strateegiline dokument Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise 
prioriteetide ja põhitegevuse määratlemine. 

● Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2018–2023 
Euroopa Nõukogu strateegiline dokument Soolise võrdõiguslikkuse toetamise eesmärkide ja 
strateegiliste eesmärkide määratlemine. 

 
 

Oma ettevõtte asutamine võib olla üks võimsamaid vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamiseks. Vaatamata sellele on naistest väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks kui meestel. On 

olemas pikk nimekiri teguritest, mis loovad naistele ettevõtlusega alustamisel takistusi või piiranguid, 
nagu need, mida mainiti eelmises tekstis. 
 
Siiski on palju olemasolevaid tööriistu, algatusi ja edukaid projekte, mis võivad olla inspiratsiooniks, et 
ühendada ja inspireerida rohkem naisi ettevõtjaks saama ning anda peamistele otsustajatele veelgi 
rohkem tõenduspõhiseid andmeid selle kohta, kuidas naisettevõtlus võib potentsiaalselt kaasa aidata 
majandusele ja sotsiaalne heaolu. 
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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Millised on kõige huvitavamad leiud naiste ülemaailmse ettevõtluse kohta? 
Global Entrepreneurship Monitor analüüsis naiste osalemist ettevõtluskäitumises 59 majanduses ning 
järeldused on kokku võetud 2018/2019 naiste ettevõtluse aruandes (9). 
 

● Kogu ettevõtlusaktiivsus (TEA) täiskasvanud tööealise elanikkonna (18–64-aastased) seas on 
maailmas 10,2% naistest. 

● Naiste kõrgeim TEA määr on Sahara-taguses Aafrikas (21,8%) ja Ladina-Ameerikas (17,3%), 
samas kui madalaimad määrad on Euroopas (6%) ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) 
piirkondades. 9%). Seevastu MENA piirkondades on naiste ettevõtluskavatsuste määr kõrgeim 
(36,6%). 

● Naiste ettevõtlusaktiivsus on meestega võrdne või kõrgem üheksas riigis: Angola, Ecuador, 
Indoneesia, Kasahstan, Madagaskar, Panama, Katar, Tai ja Vietnam. 

● Kõrgema sissetulekuga riikide naistel on vähem kavatsusi ettevõtlusega alustada kui 
madalama sissetulekuga riikide naistel, kusjuures Euroopas on see näitaja madalaim (8,5%). 

● Ettevõtluse lõpetamise määr on kõrgeim madala sissetulekuga riikides (~5%), kõrgeim on 
Sahara-taguses Aafrikas (10,1%) ja madalaim Euroopas (1,4%). 

● Ettevõtlustegevuses osalemise määr on kõrgeim 25-34-aastaste ja 35-44-aastaste naiste seas 
ning tõuseb koos kõrgema haridustasemega. 

● Ülemaailmselt töötab 36,4% naistest üksikettevõtjatena ilma kaasasutajate või töötajateta. 
Üle 20 töötaja on vaid 2,5% naisettevõtjatest. 

● Ülemaailmselt on 53,4% naiste ettevõtlusest hulgi-/jaekaubanduses ning naised tegutsevad 
enamasti valitsuse/tervishoiu/hariduse ja sotsiaalteenuste valdkonnas. Kõrge sissetulekuga 
riigid näitavad aga vastupidist suundumust ning naised tegutsevad peamiselt finants-, kutse- 
ja klienditeeninduses. 

● Naised teatavad, et neil on meestest madalam enesekindlus ettevõtlusega alustamise osas. 
 
Kriitiline diskursus, mis põhineb vajadusel kajastada üldist konteksti 
Teisest küljest tuleb mainida, et ettevõtluse toetamist ei saa käsitleda naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamise võimsa vahendina ilma kogu ühiskondlikku konteksti arvestamata. 
 
Näiteks Saksamaal 2000. aasta algusaastatel edendas valitsus üksikettevõtlust, vähendades samal ajal 
töötajatele tagatud õigusi. See tõi kaasa töötajate ebakindlamate positsioonide ja ebakindlate 
töötingimuste sagenemise. Seetõttu tuleb iga naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendit 
hinnata individuaalselt, võttes arvesse üldist riigispetsiifilist olukorda ja kasutusele võetud poliitikat. 
 
 
  

https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
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Kui soovite rohkem teada saada naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ja olla kursis 
selle valdkonna praeguste arengutega, vaadake järgmisi ressursse: 

● EUROOPA KOMISJON : https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-
women-and-girls_en 

● UN WOMEN : https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-
and-figures 

● OECD : http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 
● UNDP : https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 
● IMF : https://www.imf.org 
● MAJANDUSLIK EBAVÕRDSUS SOOLI: https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-

gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 
 

Naised ja mehed mängivad olemasolevates ühiskondades ja majandustes erinevat rolli. Siiski on 
naistel objektiivsete takistuste tõttu raskusi meestega samadele tööturuvõimalustele juurdepääsul. 
Selle olukorra muutmine on naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eesmärk, eriti naistele 
võrdne osalus ja juurdepääs ressurssidele. 
 
Paljud majandusteadlased tunnistavad, et naistele toetavate tingimuste loomine, mis võimaldaksid 
neil saada iseseisvaks ja aktiivseks tööturul, aitab kaasa üldisele majanduskasvule ja heaolule. Seetõttu 
muutub naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine otsustajate ja poliitikakujundajate 
päevakordades üha olulisemaks teemaks. 
 
Tõeline nihe ei nõua aga mitte ainult süsteemi muutmist poliitikas ja infrastruktuuris, vaid ka meie 
mõtteviisi muutmist. Ilma mehi rohkem laste- ja perehooldusse kaasamata ei ole võimalik muuta 
traditsioonilist pereparadigmat. Pealegi, arvestamata iga kogukonna üldist ajaloolist, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja riigispetsiifilist konteksti, ei saa me võtta kasutusele meetmeid, mis viivad tegelikult 
pikaajaliste ja tõhusate muutusteni. 
 
Keerulisemat vaadet soo ja majanduse vahelistele suhetele analüüsib artikkel "Feministlik majandus". 
Kui teil on huvi feministliku paradigma peamiste eelduste kohta ja soolise ebavõrdsuse juurte kohta 
rohkem teada saada, kutsume teid üles lugema seda artiklit, et saada veel üks annus inspiratsiooni. 
 
  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.imf.org/
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Diskrimineerimine 
Inimeste erinevuste tegemine erinevate tegurite alusel, nagu sugu, rass, vanus, päritolu, värvus, 
seksuaalne sättumus jne. Diskrimineerimine toob kaasa inimeste ebavõrdse või eelarvamusliku 
kohtlemise. 
 
Sooline võrdõiguslikkus 
Võrdse juurdepääsu ressurssidele ja võimalustele riik, olenemata soost. Soolise võrdõiguslikkuse 
indeks kujutab endast liitnäitajat, mis põhineb EL poliitikaraamistikul ning aitab mõõta ja jälgida 
võrdõiguslikkuse edusamme kogu Euroopa Liidus. Praegune soolise võrdõiguslikkuse indeks ELis on 
67,4 100-st (EIGE, 2019). Parimaid tulemusi on näha tervise (88,1 punkti) ja raha (80,4 punkti) 
valdkonnas. Vastupidi, kõige kehvemad tulemused on võimuvaldkonnas (51,9 punkti). 

 
Sooline palgalõhe 
Erinevus meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahel. Euroopa Komisjoni andmetel (2017 ) teenivad 
naised Euroopa Liidus rohkem kui 16% vähem kui mehed. Suurimad soolised palgalõhed on Saksamaal 
(20,8%), Tšehhis (21,1%) ja Eestis (25,6%). Madalaimad soolised palgalõhed on Rumeenias (3,5%), 
Luksemburgis (5,0%) ja Itaalias (5,0%). 
 
Kaasav väärtusahel 
Väikeettevõtetele soodsate tingimuste loomine, et aidata neil tuua toode või teenus alates selle 
disainist ja valmistamisest klientideni. Võimalikud viisid kaasavamate väärtusahelate loomiseks on 
järgmised : seada prioriteediks ja edendada väikeettevõtjaid ja kohalikku majandust, pakkuda soolise 
võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse alast koolitust kohalikul või omavalitsuse tasandil, harida tarbijaid 
jne. 
 
Tasustamata töö 
Igasugune töö, mis toodab kaupu või teenuseid, kuid mille eest ei maksta otsest tasu. Tasustamata 
tööd esindavad näiteks hooldustööd või majapidamistööd. Tasustamata töö ei ole naiste ja meeste 
vahel võrdselt jaotunud. Euroopa Komisjoni andmetel (2018) puhkavad naised töölt rohkem aega, et 
hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest (nt naised veedavad 36 tundi nädalas täiskasvanute, laste 
eest hoolitsemisel ja majapidamistööde tegemisel. Mehed aga keskmiselt 21 tundi päevas nädal 
tasustamata tööd tegemas). 
 
Haavatav tööhõive 
Töö, mis kipub olema ebakindel ja tundlik majanduse kõikumiste suhtes. See viitab palgata 
peretöötajatele ja omal kulul töötajatele. 
 
Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine (WEE) 
Protsess, mis aitab naistel omandada võimu teha otsuseid, saada juurdepääs vajalikele ressurssidele 
ja saada neist majanduslikku kasu. 
 
Heaolu 
Tervise, õnne ja jõukuse kogemise seisund. Carol Ryffi sõnul on heaolu jaoks kõige olulisemad tegurid 
: enese aktsepteerimine, isiklik kasv, elueesmärk, keskkonna valdamine, autonoomia ja positiivsed 
suhted teistega. Majandusliku jõu tunnetamine aitab neid tegureid tugevdada. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Aita Janel saada edukaks ettevõtjaks! 

Ülevaade Järgmine harjutuste komplekt pakub struktureeritud töötoa stsenaariumi, mille 
saate rakendada 4 tunni jooksul. Kuna naisettevõtlus võib olla üks võimsamaid 
vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, valisime selle teema 
hariva osa keskseks ideeks. 
 

Esiteks peaksid osalejad tutvuma artikli sisuga, kuna harjutused tulenevad selles 
sisalduvast teabest. Töötoa stsenaarium juhatab osalejad samm-sammult läbi 
ettevõtlusidee arendamise. Osalejad tutvuvad Jane'i ja tema perega ning aitavad 
Jane'il kogu töötoa vältel arendada äriideed, et omandada praktilisi oskusi, mida 
nad saaksid kasutada oma ettevõtlustegevuses või ettevõtluse kui naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendi paremaks mõistmiseks. 

Eesmärgid ● teadvustada osalejatele takistusi ja piiranguid, millega naised ettevõtjaks 
hakkamisel kokku puutuvad, ning leida strateegiaid nende ületamiseks; 

● anda osalejatele uusi oskusi ja teadmisi, mis hõlbustavad äriidee 
arendamist 

● parandada osalejate analüüsi- ja esinemisoskust 

Materjalid ● Töölehed 
● Pabertahvel, markerid, post-it 
● lõpuks esitlustarkvaraga arvutid 

Aeg 1/ Jäämurdja (10 min.) 
2/ Töötoa sissejuhatus: eesmärgid ja oodatavad tulemused (10 min.) 
3/ Tutvuge Jane'iga!: rühmades lugemine (10 min.) 
4/ Kolm sammu eduni 

● Tule välja äriidee (30 min.) 
● Kaardista keskkond: mikro- ja makrofaktorid (30 min.) 
● Paku väärtust oma kliendile: oma klient (30 min), väärtuspakkumine (30 

min.) 
5/ Esitage oma äriideed (60 min.) 
6/ Peegeldus (30 min) 

Grupi suurus 6-20 osalejat 

Juhised 
treeneritele 

  

1. Esmalt tutvustage osalejatele teemat ja selgitage neile töötoa üldist ideed 
- aidata Jane'il saada edukaks ettevõtjaks. 

2. Jagage osalejad 3-5-liikmelistesse rühmadesse. 
3. Laske osalejatel tutvustust lugeda ja Jane'i ja tema olukorraga kurssi viia. 
4. Järgige konkreetsete harjutuste kohta allpool kirjutatud juhiseid. 

Arutelu ja 
hindamine 

Laske vähemalt 30 min. lõplikuks aruteluks ja järelemõtlemiseks. Järgige viimases 
osas kirjutatud juhiseid ja küsimusi. 
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Näpunäiteid 
treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 

Osalejatel võivad teemaga seotud teadmised ja oskused olla erineval tasemel. 
Seetõttu on soovitatav seda eelnevalt hinnata ja veenduda, et rühmad jagunevad 
vastavalt (paarige kogenumad vähem kogenud osalejatega). 

Märge: 

 Lisateavet leiate aadressilt http://economic-literacy.eu 
  

 
JÄÄMURDJA 
Aeg: 10 min. 

Juhised: Laske osalejatel öelda enda kohta 3 asja (kaks tõde ja üks vale) ja laske teistel osalejatel 
arvata, milline neist on vale. 
 
SISSEJUHATUS 
Aeg: 10 min. 
Juhised: Selgitage osalejatele, millised on töötoa peamised eesmärgid ning milliseid teadmisi ja oskusi 
neilt oodatakse. 
Üks võimsamaid vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks on oma ettevõtte 
loomine. Nagu me juba teame, on naistel väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks kui meestel. Naised 
peavad ettevõtjana edu saavutamiseks ületama palju väljakutseid. Olulised edutegurid on järgmised: 

● tundma keskkonda, milles elatakse, ja määratlema peamised käsutuses/vajalikud ressursid; 
● tea, kes on sinu klient, millised on tema vajadused; 
● luua oma kliendile väärtust. 

Selles töötoas saadad Jane'i, kes soovib alustada oma äri. Õpid teda ja tema perekonda paremini 
tundma. Koos otsustate kindla äriidee üle, mis võib aidata tal tagada oma perele püsiva sissetuleku. 
 
KOHTU JANE! 
Aeg: 10 min. 
Juhised: Jagage osalejad rühmadesse ja laske neil lugeda järgmine tekst. Saate teksti ette valmistada 
töölehena, et see oleks kõigil rühmadel käepärast. 

● Jane on 32-aastane kahe lapse ema - Sarah (3 aastat) ja Matthias (1 aastat). Tal on kõrgharidus 
inglise keele õpetamise alal. Enne laste saamist õpetas ta Praha kesklinnas asuvas keskkoolis. 

● Jane abikaasa Abdik on pärit Saudi Araabiast, kus elab tema pere, ta on moslem ja töötab 
reisibüroos. Jane vanemad elavad neist kaugel maal ja neil pole Jane'iga lähedasi suhteid, kuna 
nad ei nõustunud tema elukaaslase valikuga. 

● Jane elab koos abikaasa Abdikuga Praha äärelinnas väikeses aiaga majas. Saadaval on ainult 

üks lasteaed, kuid lasteaed on täis. Pärast esimese lapse sündi lõpetas Jane töötamise ning 
hoolitseb laste ja majapidamise eest. Siiski oli ta alati uudishimulik inimene ja armastas uusi 
asju õppida. Lapsehoolduspuhkusel olles õppis ta veebilehti looma ning osales ka 
veebiturunduse kursusel. Ta teab, et endisele õpetajatööle poleks võimalik naasta, kuna 
eralastehoid on kallis ja tema endine tööandja ei pakkunud osalise tööajaga ega kodust tööd. 
Sel põhjusel mõtleb Jane oma ettevõtte loomisele, kuid ta pole kindel, mida ta võiks pakkuda, 
mida potentsiaalsed kliendid võiksid soovida. 

● Kahjuks kaotas Abdik COVID-19 pandeemia tõttu töö ja pere on praegu püsiva sissetulekuta. 
Abdik on tööhõiveametis arvel ja saab 500 eurot kuus. Jane'il on endiselt riigilt 
lapsehoolduspuhkuse rahaline panus, mis on 400 eurot kuus. Pere igakuised kulud on 800 EUR 
ringis kuus. 

http://economic-literacy.eu/
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AITA JANEL TULEDA KINDEL ÄRIIDEE 
● Jane otsustas, et praegu on õige hetk riskida ja oma äri alustada. Ta säästis umbes 3000 eurot, 

mida kavatses kasutada oma äritegevuseks ja auto utiliseerimiseks. Ta oskab keeli õpetada ja 
on inglise keelega suurepärane, omandas praktilisi oskusi turunduse ja veebidisaini alal. Ta 
tunneb huvi ka tervislike eluviiside, upcycling’i ja käsitööna valminud ehete vastu. Lisaks on ta 
sertifitseeritud joogaõpetaja. 

 
KOLM SAMMU EDUKS 
 
1. SAMM – TULGE ÄRIIDEE VÄLJA 
Nüüd teate Jane'i ja tema elusituatsiooni kohta palju teavet. Te juba teate, millised ressursid Janel on 
(haridus, kogemused, rahalised vahendid, materiaalsed ressursid nagu maja, auto jne) ja millises 
keskkonnas ta elab (Praha eeslinnad, Tšehhi Vabariigi poliitiline ja majanduslik keskus. Praegu on 
majandus võitleb COVID-19 pandeemia tagajärgedega). 

 
ÄRIIDEE POOL 
Aeg: 30 min. 
Juhised: laske osalejatel töötada rühmades ja määratleda äriidee, tuginedes teabele, mida nad teavad 
Jane'i ning tema oskuste ja ressursside kohta. 
Millise äriidee sa Janele välja pakuksid? Tulge välja oma ideedega või valige ideekogumi hulgast. 
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Kirjuta üles: 
Äriidee on: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
Tooted/teenused on: …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
 
2. SAMM – KAARDISTA KESKKOND 
Aeg: 30 min.: 15 min. arutelu rühmades / 15 min. debriifing koos järelküsimustega 
Juhised: Laske osalejatel rühmades arutada, millised on need olulised tegurid, mis võivad valitud 
äriidee õnnestumist aidata või takistada. 
Nüüd teate Jane'i ja tema elusituatsiooni kohta palju teavet. Altpoolt leiate kaks mõttekaarti mitmete 
mikro- ja makroolukordade teguritega. Arutage, kas ja kuidas need tegurid võivad Jane'i äri edu või 
ebaõnnestumist mõjutada. 
Järelküsimused: 
1/ Milliseid tegureid peate valitud äriidee potentsiaalset edu kõige enam mõjutama? 
2/ Milliseid ettevaatusabinõusid/leevendusstrateegiaid soovitaksite nende teguritega seotud riskide 
ennetamiseks? 
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3. SAMM – PAKU OMA KLIENDILE VÄÄRTUS 
Olete juba keskkonna kaardistanud ja nüüd olete paremini valmis tulema välja äriideega, millel võib 
olla edupotentsiaali. 
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SINU KLIENT  

Aeg: 30 min 
Juhised: Juhendage osalejaid läbi Kliendi ja tema profiili määratlemise. 
Nüüd on teil selge äriidee ja see, milliseid tooteid või teenuseid kavatsete pakkuda. Järgmine oluline 
samm on oma kliendi määratlemine? 
 
Ülesanne: Kujutle oma klienti inimesena, kellel on tema enda elu, vajadused, huvid, harjumused ja 
soovid. Proovige oma tüüpilist klienti võimalikult üksikasjalikult kirjeldada. Kasutage allolevat tabelit: 
 

1/ Vanus: …………………………………………………………………………………………………………………….. ......... 
2/ Sugu: ………………………………………………………………………………………………………………….. ... ... 
3/ Haridus: ………………………………………………………………………………………………………………………… …… 
4/ Elukutse: …………………………………………………………………………………………………………………….. . 
5/ Sissetulek: ………………………………………………………………………………………………………………………. . 
6/ Perekondlik staatus: ………………………………………………………………………………………………………………. 
7/ Huvid ja hobid: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………… …………… 
8/ Harjumused: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………………… 
9/ Kogukond: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
10/ Probleemid ja vajadused: 
………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
11/ Soovid, unistused, eesmärgid: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
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VÄÄRTUSPAKKUMINE 
Aeg: 30 min 
Juhised: 
Nüüd tunnete oma klienti paremini. Sa tead, kuidas ta elab, millised on tema probleemid, vajadused 
ja soovid. Kliendi ligimeelitamiseks peate oma pakutavate toodete või teenustega talle väärtust 
looma. 
 
Järgmised küsimused aitavad teil väärtuspakkumist määratleda: 
1/ Milliste probleemide/väljakutsetega teie klient igapäevaelus kokku puutub? (tööl, kodus) Mis paneb 
nad end halvasti tundma, ärritab, kardab või pettunud on? Millest teie klient puudu on? 
2/ Millest teie klient unistab? Mis teeks ta õnnelikuks? 
3/ Milliseid emotsionaalseid vajadusi soovib teie klient rahuldada? Kuidas teie klient end tunda tahab? 
4/ Kuidas soovib teie klient, et teised teda tajuksid? Kas tema jaoks on oluline sotsiaalne staatus, hea 

välimus või võim? 

5/ Mis muudaks teie kliendi elu või töö lihtsamaks? 
6/ Millist kokkuhoidu hindaks teie klient aja, vaeva, raha jne osas? 
7/ Mis on teie kliendi jaoks oluline? (hind, kvaliteet, saadavus, disain, garantii, madal risk, eriomadused 

jne) 
 
Määratlege oma väärtuspakkumine: 
MEIE (tooted ja teenused) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
ABI (klient) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
KES TAHAB (vajadused, probleemid, soovid) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
BY (väärtuspakkumine) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
 
ESITAGE OMA ÄRIIDEE 
Aeg: 60 min 
Juhised: Selgitage osalejatele, mis on "väljak" ja juhendage neid rühmades oma väljakute 
ettevalmistamisel. Laske neil rühmades ette valmistada esitlus, vastates põhiküsimustele. Saate 
lubada osalejatel kasutada esitlustarkvara ja valmistada ette slaide (max 5). Ettevalmistusfaas peaks 
kestma max. 30 min. + esitlus 30 min. (max 2 min. pitch) 
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Nüüd teate, milliseid tooteid ja teenuseid pakute, kes on teie klient, millised on tema vajadused ja 
millist väärtust pakute. On aeg esitleda oma äriideed või nagu me ütleme “pitch”. Teil on 
maksimaalselt 2 minutit aega, et veenda meid oma äriidee ainulaadsuses. Valmistage oma esitlus 
rühmades ette, leides vastused järgmistele küsimustele: 

1. PROBLEEM – Mis on probleem/väljakutse/vajadus, mida oma toote või teenusega lahendate? 

2. LAHENDUS – Millist lahendust pakute probleemi lahendamiseks/vajaduse rahuldamiseks? 

Millist väärtust pakute kliendile? 

3. TURG – kes on teie klient? Kellele te sihite? 

4. UNIKAALsus – Kuidas eristute konkurentidest? 
 
PEEGELDA 
Aeg: 30 min. 
Juhised: Juhendage osalejaid läbi viimase mõtiskluse. Võite joonistada pabertahvlile puu ja panna 
sinna tühjad post-it, mis tähistavad "teadmiste õunu". Paluge kõigil osalejatel korjata paar õuna (post-

it) ja kirjutada vastused järgmistele küsimustele: 
 
Juhtumianalüüsi refleksioon 

● Milliseid järgmisi samme pakuksite Jane'ile välja, et tema äriidee õnnestuks? 
● Mis sa arvad, kuidas Jane oma ettevõtte loomine muudab tema pereelu? 

 
Isikliku kasu peegeldus 

● Milliseid uusi teadmisi ja oskusi selles töötoas õppisite? 
● Mis teile kõige rohkem meeldis? 
● Mis oli teie jaoks raske? 
● Kuidas kavatsete saadud teadmisi kasutada? 
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1/ Milline väide vastab tõele? 
a/ Naised on juhtivatel kohtadel üleesindatud. 
b/ Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine (WEE) suurendab soolist palgalõhet. 
c/ Juurdepääs lapsehooldustoetusele mõjutab naiste juurdepääsu tööturule. 
 
2/ Milline järgmistest vahenditest toetab naiste majanduslikku mõjuvõimu suurendamist? 
a/ Jäik tööaeg 
b/ Juurdepääs finantsteenustele 

c/ Kõrged intressimäärad 
 
3/ Milline alltoodud väidetest on valed? 
a/ Riik saab elektroonikaromude tekkele positiivselt kaasa aidata, kaotades diskrimineerivad 
seadused. 
b/ Ametiühingud saavad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetele positiivselt kaasa aidata, 
propageerides kõrge sissetulekuga rühmi. 
c/ Tööandjad saavad elektroonikaromude tekkele positiivselt kaasa aidata, pakkudes naistele 
kaugtööd. 
 
4/ Millised on soolise võrdõiguslikkusega seotud võtmesõnad? 
a/ heaolu, jätkusuutlikkus, juurdepääs 
b/ tasustamata töö, limiidid, raha 
c/ tootlikkus, määr, diskrimineerimine 
 
5/ Millised järgmistest teguritest aitavad kaasa heaolule? 
a/ laenud ja kulutused 
b/ võlad ja investeeringud 
c/ tervis ja heaolu 
 
6/ Milliseid ressursse on vaja äriidee toetamiseks? 
a/ kapital 
b/ majanduse kõikumine 
c/ võrdõiguslikkuse indeksi langus 
 
7/ Millised on ettevõtluskeskkonda loovad mikrotegurid? 
a/ kool ja sotsiaalsüsteem 
b/ haridus, kogemus ja sotsiaalne staatus 
c/ keskkonna- ja kliimakriis 
 
8/ Millised järgmistest on ettevõtluskeskkonda loovad makrotegurid? 
a/ sugu ja vanus 
b/ pere ja lapsed 
c/ demograafia ja tööhõive 
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9/ Milline alljärgnev väide on vale? 
a/ Ettevõtte edu määrav tegur on see, kas kliendile antakse väärtust. 
b/ Teenused on uuenduslikumad kui kaasavate väärtusahelate tooted. 
c/ Hea pitch peaks kirjeldama probleemi, lahendust, turgu ja äriidee unikaalsust. 
 
10/ Millised järgmistest teguritest on kliendi vajaduste väljaselgitamisel kõige kasulikumad? 
a/ kasv ja majanduslangus 
b/ harjumused ja sissetulek 
c/ pangandussüsteem 
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Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 
 
võib avaldada positiivset mõju vaesuse vähendamisele. 
suurendab ebavõrdsust maailmamajanduste vahel. 
aitab luua paindlikumaid töötingimusi. 
aitab positiivselt kaasa soolise palgalõhe vähendamisele. 
aitab kaasa väärtuspakkumise vähenemisele. 
jätab hooldustöö tunnustamata. 
mõjutab sotsiaalset heaolu. 
lõpetab arutelu sotsiaalse normi muutmise kohta. 

vähendab laene. 
toetab juurdepääsu lastehoiule. 
tõstab majanduslikku tootlikkust. 
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1. Tasustamata töö jaguneb võrdselt naiste ja meeste vahel. EI 
2. Tööandjad saavad toetada naiste majanduslikku mõjuvõimu, pakkudes töökohal 
lapsehooldusteenust . JAH 
3. Diskrimineerimine toob kaasa produktiivsemate kodanike loomuliku valiku. EI 
4. G ender palgalõhe on meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahe. JAH 
5. G enderi võrdõiguslikkuse indeks näitab meeste paremat töösooritust. EI 
6. Väikeettevõtjate ja kohaliku majanduse edendamine toetab kaasavaid väärtusahelaid . JAH 
7. Ametiühingud ei saa avaldada tõsist mõju naiste majanduslikule mõjuvõimu suurendamisele. EI 
8. Parem juurdepääs finantsteenustele võib ergutada naiste ettevõtlikkust. JAH 
9. Kaasamispoliitika takistab majanduskasvu. EI 

10. Eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad muutusi sotsiaalsetes normides. JAH 
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1. Naiste majandusliku mõjuvõimu määramise põhikriteeriumid on järgmised: õigus teha ……………, 
juurdepääs …………… ja majanduslik …………… (otsused, ressursid, kasu) 

2. Naistele makstakse …………. siis mehed. (vähem) 

3. Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine mõjutab positiivselt soolise ……… lõhe vähenemist. 
(maksma) 

4. C on tööd, mida otseselt ei tasustata, teevad enamasti ………… (naised) 

5. Tervise , õnne ja õitsengu seisundit nimetatakse ………….. (heaolu / heaolu) 

6. Äriidee lühikest esitlust potentsiaalsele investorile nimetatakse ………. (kõrgus) 

7. Inimeste erinevat kohtlemist nende päritolu või rassi tõttu nimetatakse ………………… 
(diskrimineerimine) 

8. Töötüüpi, mis kipub olema ebakindel, nimetatakse ……………. tööhõive. (haavatav / ebakindel) 
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Üha kasvav rändenähtus on üks olulisemaid väljakutseid, millega Euroopa ja konkreetsed 

Euroopa Liidu liikmesriigid silmitsi seisavad. See on seotud majandusega (seotud peamiselt 

globaliseerumisega), kultuuriliste ja sotsiaalsete muutustega, aga ka levivate vaesuspiirkondade, 

rahvusvaheliste ja etniliste konfliktidega. Ränded on „peegliks“ kõikjal maailmas toimuvatele 

muutustele, mis mõjutavad üksikisikute ja tervete rahvaste elusid. Praegu täheldatav rändeliikumise 

suur intensiivsus nõuab nende protsesside analüüsi. Viimastel aastatel on paljud Euroopa riigid oma 

rändepoliitikas olulisi muudatusi teinud. See tuleneb nende poliitikate kohandamisest arenevate 

rändemudelite ja muutuvate poliitiliste oludega. Peamiselt on muudatused olnud suunatud piirangute 

karmistamisele kvalifitseeritud töötajate, investorite ja ettevõtjate otsimisel. Ühest küljest on 

pererände kordades kasutusele võetud mõned kasulikumad (lihtsustatud) lahendused, kuid pikemas 

perspektiivis on muudatused olnud suunatud piirangute karmistamisele. 

Väljarännet võib defineerida kui olukorda, kus isik lahkub mõneks ajaks või jäädavalt oma 

alalisest elukohast. See on inimeste liikumine väljaspool antud territooriumi piire, ajutine või alaline 

riigist lahkumine. Väljarändel on erinevaid põhjuseid. Esimene neist on soov oma elutingimusi 

parandada. Paljud inimesed otsustavad emigreeruda majanduslikel põhjustel, kes ei leia oma riigis 

tööd või ei ole rahul konkreetse koha tegelikkusega. Mõned neist, kes ei saa kodumaal karjääri valida, 

püüavad leida midagi välismaal. Majandusliku väljarände sagedane vorm on seotud hooajatööga. 

Väljarännet juhib ka vajadus näha uusi kohti. Uudishimu maailma vastu, erinevad kultuurid, täiesti 

erinevad võimalused elatise teenimiseks ja karjääri tegemiseks – see võib meeldida eriti noortele. 

Majandusliku väljarände peamiseks põhjuseks on soov tõsta oma elatustaset. Tähtis on kõrgem palk 

ja parem elatustase. Siiski tuleks meeles pidada ka lisategureid – hariduse kvaliteet, parem tervishoid, 

täiesti uued standardid sotsiaalhoolekandes. Teised riigid ei paku ainult kõrgemat palka. Samuti 

suudavad need tagada paremad elutingimused “pärast tööd”. 

Ajalooliselt on tunnistatud, et suhteliselt soodsad majanduslikud tingimused ja poliitiline 
stabiilsus on olnud tegurid immigrantide Euroopa Liidu riikidesse meelitamisel. Euroopa on kontinent, 

mida paljud inimesed üle maailma seostavad maapealse paradiisiga. Paljud Euroopa riigid on rikkad 

õiguslikku ja sotsiaalset kaitset pakkuvate institutsioonidega. Sellised institutsioonid hõlmavad 

töötamise õiguskaitset, miinimumpalka ja mitmesuguseid elatustaset mõjutavaid soodustusi, mis 

tõmbavad ligi vähem arenenud riikide elanikke. Veelgi enam, paljud Euroopa riigid on alla kirjutanud 

Genfi konventsioonile, mis seab kohustuse pakkuda peavarju inimestele, kes põgenevad kodumaalt 

sõja või tagakiusamise eest. 

Nähtuse ulatus, selle tagajärjed ja mõju erinevatele majandus- ja sotsiaalsfääridele muudab 

migratsiooni üheks olulisemaks probleemiks. Erinevad teadusharud püüavad õppida ja mõista 

kaasaegse rahvusvahelise rände fenomeni. 

Põhjuste ja tingimuste tundmaõppimine, nende kulgemise ja tagajärgede ennustamine on 
endiselt väga aktuaalne teema. Kaasaegses maailmas toimuvad muutused põhjustavad muutusi ka 
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suhtumises inimestesse, kes vahetavad elukohariiki. Paljudes riikides on nõudlus tööjõu järele suur ja 

see viitab "käte puudumisele töö tegemiseks". Selle tühimiku täidavad sisserändajad, kes asuvad tööle 

kohalike elanike jaoks vastuvõetamatute tingimustega. 

1965. aastal kirjutas Šveitsi kirjanik Max Frisch väga kõneka ülesande: " Tahtsime, et käed 

töötaksid ja inimesed tulid ". Sisserändajate osakaalu suurenemine paljudes riikides on muutnud 

nende probleemid nähtavamaks ning kuigi tegemist on majanduslikult aktiivsete inimestega ning 

panustavad asukohamaa majandusarengusse, suhtuvad nad teatud gruppide poolt neisse siiski 

negatiivselt. 

Rändepoliitika põhieesmärk ei ole mitte ainult tagada rändevoogude tõhus juhtimine, vaid ka 

tõkestada illegaalset immigratsiooni, tõkestada inimkaubandust, tagada kolmandatest riikidest pärit 

inimeste õiglane kohtlemine ja aidata inimestel paremini kohaneda rändevoogudega. uus kultuur ja 

ühiskond. Rännet mõjutavad majanduslike, keskkonnaalaste, poliitiliste ja sotsiaalsete tegurite 

kombinatsioon sisserändaja päritoluriigis (tõuketegurid) või sihtriigis (tõmbetegurid). 

Rände majanduslikud mõjud on väga erinevad. Lähetavad riigid võivad lühiajaliselt kogeda nii 

kasu kui ka kahju, kuid pikemas perspektiivis võivad nad kasu saada. Vastuvõtvates riikides aitavad 

ajutiste töötajate programmid lahendada oskuste puudust, kuid võivad alandada kodumaiseid palku 

ja suurendada avaliku heaolu koormust. Rände majanduslikud mõjud nii lähetaja- kui ka 

vastuvõtvatele riikidele võivad samuti erineda olenevalt sellest, kes liigub, eelkõige seoses 

võõrtöötajate oskuste tasemega. Lähetavate riikide jaoks leitakse väljarändest saadav lühiajaline 

majanduslik kasu rahaülekannetes. Rahaülekanded on raha, mida väljarändajad teenivad välismaal ja 

saadavad tagasi kodumaale, peamiselt selleks, et toetada maha jäänud peresid. Maailmapanga 

andmetel oli 2012. aastal rahaülekannete kogusumma maailmas 529 miljardit dollarit, millest 401 

miljardit dollarit liikus arenguriikidesse. Märkimisväärne on see, et need arvud kajastavad ainult 

ametlike kanalite kaudu saadetud vahendeid, seega 

rahaülekannete summa on tõenäoliselt palju suurem, kui need numbrid viitavad. Maailmapank 

märgib, et mitteametlike kanalite kaudu saadetud rahaülekanded võivad ülemaailmselt registreeritud 

rahavoogudele lisada vähemalt 50 protsenti (UNCTAD, 2011–2018). Ränne on paljude riikide sotsiaal- 

ja majanduselu tunnuseks, kuid sisserändajate profiil on märkimisväärselt erinev. Osaliselt on selle 

põhjuseks rändeallikate mitmekesisus. Näiteks suures osas Euroopast on kodanikel ulatuslikud vaba 

liikumise õigused. Austraalias, Kanadas ja Uus-Meremaal on juhitud töörändel oluline roll. Muud 

allikad hõlmavad perekondlikku ja humanitaarrännet (1). 

Olenemata selle allikast on rändel meie ühiskondadele oluline mõju ja see võib olla 

vastuoluline. Rände majanduslik mõju pole erand. Kasu või koorem – mis on tegelikkus? Sellele 

küsimusele vastamiseks võib abi olla rände mõju vaatlemisest kolmes valdkonnas – tööturg, riigi 

rahakott ja majanduskasv. 

Tööturud: 

● Viimase kümne aasta jooksul moodustasid sisserändajad 47% USA ja 70% tööjõu kasvust 

Euroopas. 

● Migrandid täidavad olulisi nišše nii kiiresti kasvavates kui ka langevates majandussektorites. 
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● Nagu põliselanikud, on ka noored sisserändajad paremini haritud kui pensioniealised. 

● Migrandid aitavad oluliselt kaasa tööturu paindlikkusele, eriti Euroopas. Avalik rahakott: 
● Migrandid panustavad rohkem makse ja sotsiaalmakseid, kui saavad toetust. 
● Töörändajatel on riigi rahakotile kõige positiivsem mõju. ● Tööhõive on rändajate 

netomaksumusele määrav tegur. Majanduskasv: 

● Ränne suurendab tööealist elanikkonda. 
● Migrandid saabuvad oskustega ja panustavad vastuvõtvate riikide inimkapitali arendamisse. 
● Migrandid aitavad kaasa ka tehnoloogilisele arengule. 

Nende mõjude mõistmine on oluline, kui meie ühiskonnad tahavad rände rolli üle kasulikult 

arutada. Sellised arutelud on omakorda olulised selliste poliitikavaldkondade kujundamisel nagu 

haridus ja tööhõive, mis maksimeerivad rändest saadavat kasu, eelkõige parandades sisserändajate 

tööhõive olukorda. See poliitikate kombinatsioon on loomulikult riigiti erinev. Paljud OECD riigid 

peavad aga järgmistel aastakümnetel tegelema põhiküsimusega, kuidas maksimeerida rändest 

saadavat kasu nii vastuvõtvatele riikidele kui ka sisserändajatele endile, eriti kuna rahvastiku kiire 

vananemine suurendab nõudlust sisserändajate järele, et korvata tööjõupuudust. (2). 
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Üha kasvav rändenähtus on üks olulisemaid väljakutseid, millega Euroopa ja konkreetsed 

Euroopa Liidu liikmesriigid silmitsi seisavad. See on seotud majandusega (seotud peamiselt 

globaliseerumisega), kultuuriliste ja sotsiaalsete muutustega, aga ka levivate vaesuspiirkondade, 

rahvusvaheliste ja etniliste konfliktidega. Ränded on „peegliks“ kõikjal maailmas toimuvatele 

muutustele, mis mõjutavad üksikisikute ja tervete rahvaste elusid. Praegu täheldatav rändeliikumise 

suur intensiivsus nõuab nende protsesside analüüsi. Viimastel aastatel on paljud Euroopa riigid oma 

rändepoliitikas olulisi muudatusi teinud. See tuleneb nende poliitikate kohandamisest arenevate 

rändemudelite ja muutuvate poliitiliste oludega. Peamiselt on muudatused olnud suunatud piirangute 

karmistamisele kvalifitseeritud töötajate, investorite ja ettevõtjate otsimisel. Ühest küljest on 

pererände kordades kasutusele võetud mõned kasulikumad (lihtsustatud) lahendused, kuid pikemas 

perspektiivis on muudatused olnud suunatud piirangute karmistamisele (3). 

 

Euroopas sünnib aina vähem lapsi. Aastatel 2011–2018 langes sündide arv 11 riigis 1 . 

Rahvaarvu vähenemine teatud riikides lubab väita, et sellised riigid vajavad võimalikult kiiresti suurt 

rahvastiku juurdevoolu tootmis- ja tootmiseelses eas. Tark peremeelne poliitika, mis julgustab peresid 

rohkem lapsi saama, on kohustuslik ja jääb vaid loota, et vastavad programmid muutuvad püsivaks, 

et vältida sarnaseid olukordi tulevikus. Peab aga meeles pidama, et maal tehtud tegevus võib aidata, 

kuid viimastel aastatel tekkinud “auku” ei likvideeri ka sündide arvu järsk kasv. Teatav rahvastiku 
sissevool väljastpoolt on vajalik, sest negatiivsed demograafilised trendid on majandusele ja selle 

arengule ohtlikud. Kahjuks ei piisa probleemi lahendamiseks sündide arvu kasvust. Vaja on teist 

lahendust – iga EL-i riik vajab hädasti töötahet ja immigrantide lihtsat assimilatsiooni. Siin on 

religioossed ja kultuurilised küsimused assimilatsiooniprotsessi tõhususe jaoks üliolulised. 

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon tuvastab neli peamist rände tõukejõudu:  
● globaliseerumine ja integratsiooniprotsessid; 

● geopoliitilised suundumused, 

● transnatsionalism, 

● demograafilised suundumused. 

Rahvusvaheline rahvastikuränne on ajendatud majanduslikel ja mittemajanduslikel põhjustel. 
Majanduslike motiivide hulgas on soov leida tööd, parandada elamistingimusi, saada töö eest 

kõrgemat palka, tõsta oma kvalifikatsiooni, omandada töökogemust või õppida keelt. 

Mittemajanduslikke põhjuseid on palju, need on tingitud paljudest teguritest, sealhulgas poliitilisest, 

usulisest või rassist tagakiusamisest, aga ka ühiskonna ülerahvastatusest, kõrgest tööpuudusest või 

vaesusest. 

Rändeprotsesside põhjused jagunevad üldisteks globaalseteks teguriteks, mis mõjutavad kõiki 

rändeprotsesse, tõuketeguriteks ja immigratsiooni soodustavateks tõmbeteguriteks. Seda jaotust 

seostatakse erinevate tingimustega, nagu: ajaloolised, demograafilised, sotsiaalpoliitilised, 
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majanduslikud jne. 

Tabel 1: Rände mittedemograafilised põhjused 

Faktorite tüübid Tõuketegurid Tõmbetegurid 

Ajalooline - rahvusklastrite olemasolu 
antud riigis 

- kultuuri olemasolu, 

teatud immigrantide rühma 
haridus- ja usuasutused 

- vanade keskuste olemasolu 

pagulased (nt poolakad 
Prantsusmaal) 

- suurte uute immigratsioonikeskuste 
olemasolu soodustab samast 
rahvusest sisserändajate saabumist ja 
hõlbustab oluliselt nende 

assimilatsioon uueks keskkondades 

Ühiskondlik-
poliitiline 

- diskrimineerimine 

rahvusvähemused; 
relvastatud sotsiaalsed 
konfliktid 

-põhiliste inimõiguste 
piiramine 

- pettumust ja 

pettumus uue režiimi 
kujunemises 

- autoritaarsuse oht 

diktatuur või kodusõda 

-ühiskonna, avaliku arvamuse ja 
erakondade heatahtlik suhtumine 
välismaalastesse ja 
rahvusvähemusse 

-oskus vastu võtta võõraid kultuure 

Majanduslik - kõrge tööpuuduse tase 

-tööpuudus 

võimalused sinus 

elukutse 

- kehv eluase 

-poodides vähene 
tarbekaupade pakkumine 

-väljasuremine ja kõrge 

välisvaluutade ostujõud jne 

- laienemise aste 

"heaoluriigi" institutsioonid 

- madal töötuse määr 

-töövõimalused 

- nõudlus välistööjõu järele 

- kõrge majanduskasvu määr 

-tööjõu nõudlust määravad 
investeeringud 

Seadus -liberaalsed passi ja valuuta 

ostmise eeskirjad 
- viisanõudeid pole 

-liberaalsed 
immigratsioonieeskirjad, 
sealhulgas perekondade 
taasühendamist käsitlevad 
eeskirjad 

-määrused, mis määratlevad 
poliitiliste pagulaste ja võõrtööliste 
staatuse ja sotsiaalsed õigused 

-varjupaiga- ja töölubade saamise 
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lihtsus 

1 Autori enda analüüsid Euroopa Liidu riikide statistiliste andmete põhjal.  

 

Väljarännet võib defineerida kui olukorda, kus isik lahkub mõneks ajaks või jäädavalt oma 

alalisest elukohast. See on inimeste liikumine väljaspool antud territooriumi piire, ajutine või alaline 

riigist lahkumine. Väljarändel on erinevaid põhjuseid. Esimene neist on soov oma elutingimusi 

parandada. Paljud inimesed otsustavad emigreeruda majanduslikel põhjustel, kes ei leia oma riigis 

tööd või ei ole rahul konkreetse koha tegelikkusega. Mõned neist, kes ei saa kodumaal karjääri valida, 

püüavad leida midagi välismaal. Majandusliku väljarände sagedane vorm on seotud hooajatööga. 

Väljarännet juhib ka vajadus näha uusi kohti. Uudishimu maailma vastu, erinevad kultuurid, täiesti 

erinevad võimalused elatise teenimiseks ja karjääri tegemiseks – see võib meeldida eriti noortele. 

Majandusliku väljarände peamiseks põhjuseks on soov tõsta oma elatustaset. Tähtis on kõrgem palk 

ja parem elatustase. Siiski tuleks meeles pidada ka lisategureid – hariduse kvaliteet, parem tervishoid, 

täiesti uued standardid sotsiaalhoolekandes. Teised riigid ei paku ainult kõrgemat palka. Samuti 

suudavad need tagada paremad elutingimused “pärast tööd”. 

Rahvusvahelise rände mõiste on seotud migrantidega ehk kõigi nendega, kes elavad välisriigis 

kauem kui aasta, sõltumata põhjustest. Rahvusvaheline ränne on seotud selle erinevate vormidega: 

• väljaränne tähendab seda, et inimesed lahkuvad oma praegusest elukohariigist (kodumaa) ja 

kolivad alaliselt või ajutiselt teise riiki, 

• immigratsioon on varem teises riigis elanud inimeste sissevool, saabumine välisriiki alaliselt 

või ajutiselt, et sinna elama asuda; 

• reemigratsioon – naasmine väljarändajate kodumaale,  

• repatrieerimine on rände erivorm, see tähendab sunniviisiliselt väljaspool piire viibinud või 

riigipiiride muutumise tõttu riigi osana lakanud inimeste tagasipöördumist kodumaale; 

• pagulaslikkus – sunniviisiline väljaränne, millega kaasnevad ebasoodsad majanduslikud või 

poliitilised tingimused, nt relvakonfliktide, sõdade, revolutsioonide jms tagajärjel. 

Nagu iga oluline sotsiaalne nähtus, toob see kaasa teatud tagajärjed. Me võime täheldada nii 

rände negatiivseid kui ka positiivseid mõjusid. Neid saab analüüsida nii väljarändava inimese kui ka 

lahkuva riigi vaatenurgast. Väljarände positiivne mõju on ilmselgelt rändava inimese olukorra 

paranemine. See muudatus ei puuduta ainult sellist isikut. Tavaliselt paraneb kogu pere olukord. 

Rändel on ka mittemateriaalsed positiivsed tagajärjed. Sisserändajatel on võimalus kogeda seiklusi või 
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isegi leida oma uus 

koht maailmas. Nad tõstavad nii oma kvalifikatsiooni kui ka sotsiaalseid oskusi – suudavad kohaneda 

uue kogukonna, uue kultuuriga jne . Migratsiooni negatiivsed mõjud rändavale inimesele hõlmavad 

peamiselt eraldatust perekonnast ja sõpradest. Selline olukord viib mõnikord lahutusteni. Vanemad, 

kes emigreeruvad ja jätavad lapsed vanavanemate juurde, ei mõjuta enam oma järglasi. Sageli ei saa 

nad oluliste sündmuste ajal oma lastega koos olla. 

Tööjõu väljavoolu kogevat riiki kannatab ka teine negatiivne kõrvalmõju – suurenev 

spetsialistide defitsiit. Seda on näha erinevates olukordades – arstide ja õdede vähesus haiglates 

piirab tervishoiuteenuste kättesaadavust, mis toob ühiskonnale kaasa negatiivseid mõjusid. Samal 

ajal, kui vastava kvalifikatsiooniga töötajad riigist lahkuvad, on ettevõtetel võimatu värvata 

kvalifitseeritud töötajaid, mis kahjustab kodumaist majandust. 

Esiteks: “...Jaumotte, Koloskova ja Saxena IMF-is ja VoxEU-s väidavad, et ränne, ükskõik kui 

vastuoluline poliitiliselt on (vt joonis 1), on majanduslikult mõttekas. Pikemas perspektiivis toovad nii 

kõrge kui ka madala kvalifikatsiooniga töötajad, kes rändavad, oma uutele kodumaale kasu, 

suurendades sissetulekut inimese kohta ja elatustaset. Kõrge kvalifikatsiooniga sisserändajad toovad 

kaasa erinevaid talente ja teadmisi, samas kui madala kvalifikatsiooniga sisserändajad täidavad olulisi 

elukutseid, mille jaoks põliselanikke napib, ja võimaldavad põliselanikel töötada kõrgema 

kvalifikatsiooniga töökohtadel. Kasu jagab laias laastus elanikkond, nii et võib olla väärt lühiajaliste 

kulude katmist, et aidata neid uusi töötajaid integreerida . [ https://www.bruegel.org/2017/01/the-

economic Effects-of-migration/ ]  

Teiseks: „…RANDi mitme autoriga aruanne vaatleb mitte-Schengeni kulusid 

kodanikuvabaduste ja siseasjade vaatenurgast. Nad hindavad Schengeni alal sisepiirikontrolli 

taaskehtestamise maksumuseks ligikaudu 0,1–19 miljardit eurot ühekordsete kuludena – olenevalt 

piiriületuspunktide rekonstrueerimise ulatusest – ja umbes 2–4 miljardit eurot aastased tegevuskulud, 

mis vastab umbes 0,02–0,03 protsenti Schengeni ala SKTst. Portes ja Forte vaatlevad konkreetselt 

Brexitist tingitud rände vähenemise majanduslikku mõju. Nende stsenaariumid viitavad sellele, et EL-

i netoränne Ühendkuningriiki võib keskse stsenaariumi korral langeda kuni 91 000 võrra ja 

äärmuslikuma stsenaariumi korral kuni 150 000 võrra. Kasutades olemasolevaid empiirilisi tõendeid 

rände mõju kohta arenenud majandusega riikide majanduskasvule ja tootlikkusele, hindavad nad ELi 

rände vähenemise võimalikku mõju SKT-le ja SKT kasvule elaniku kohta praegusest kuni 2020. aastani, 

võrreldes kontrafaktuuriga, kus ELi ränne jääb samaks. Nende keskse stsenaariumi kohaselt väheneks 

mõju SKT umbes 0,63–1,19%, samas kui SKT elaniku kohta väheneks umbes 0,22–0,78%. 

Ekstreemsema stsenaariumi korral oleks löök SKT-le elaniku kohta kuni 1,16%. [ 

https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic-effects-of-migration/ ]  

 

Saksamaa on kahtlemata rände vastuvõtjariik 2 . Iga viies selle riigi elanik on pärit immigrantide 

kogukondadest. See on eriti nähtav noorimas põlvkonnas, kus välismaalased või välismaiste juurtega 

inimesed moodustavad ligi kolmandiku alla kümneaastastest lastest. Saksamaal elavad migrandid ei 

moodusta homogeenset kogukonda. Nende hulka kuuluvad "Gastarbeiters", kes saabusid Saksamaale 

töölepingu alusel, inimesed, kes tulid oma perega ühinema, ümberasustatud isikud ja "hiline 

ümberasustatud inimesed", Euroopa Liidu liikmed, kes asuvad elama Saksamaale tööjõu 
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liikumisvabaduse tõttu, ja viimasel ajal on üha rohkem inimesi, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset. 

Saksamaa on praegu tähtsuselt teine riik, kes võtab vastu immigrante (eelneb ainult USA). Saksamaal 

elavate välismaalaste arv ületab 8 miljonit, mis moodustab 10% elanikkonnast. Suurim välismaalaste 

rühm on Türgi päritolu (ligi 2,8 miljonit). Üle poole neist on sündinud Saksamaal ja ligi pooltel on juba 

Saksamaa kodakondsus. See mõjutab endiselt sakslaste muljet immigrantidest kui madalama 

kvalifikatsiooniga inimestest, kes teevad halvasti tasustatud tööd. Suuruselt teine sisserändajate 

rahvas on poolakad – neid on rohkem kui itaallasi, rumeenlasi ja kreeklasi. 1970.–1990. aastatel 

moodustasid suurima immigrantide rühma hilised migrandid, saksa juurtega inimesed, kes olid elanud 

Ida-Euroopa riikides ja endises Nõukogude Liidus. Töötavate inimeste arvu vähenemise põhjuseks on 

kasvav Saksa ühiskond. Valdavalt noorte sissevool pidurdab seda trendi. Välismaalaste ja sisserändaja 

taustaga inimeste keskmine vanus Saksamaal on madalam kui nende sakslaste keskmine vanus, kes ei 

ole sisserändaja taustaga. Bertelsmanni fondi uuring näitab, et just seetõttu panustavad nad 

positiivselt riigieelarvesse ja sotsiaalkindlustussüsteemi (4). Nende puudumine tööturul tähendaks, 
et kahanev sotsiaalkindlustusmakseid ja -makse maksvate töötajate arv peaks rahastama kasvavat 

pensionäride arvu ja olema koormatud riigivõlaga. Tänu ulatuslikule immigratsioonile Saksamaale, 

sealhulgas pagulastele, kasvab töötavate inimeste arv lähiaastatel. Föderaalne statistikaamet 

teatab, et ainult suure hulga immigrantide regulaarse sissevooluga (umbes 200 000 aastas) võib 

tööealiste inimeste arv Saksamaal kasvada. Mõnede kvalifikatsioonide, piirkondade ja sektorite osas 

võime juba tunnistada kvalifitseeritud töötajate puudust. Praegu puudutab see 19 kutsealade rühma, 

nagu tervishoid ja õendussektor, mehhatroonika ning elektri- ja elektroonikasektori töökohad, 

ehitus- ja energiavarustussektor ning side ja logistika (5). 

Pärast pikka skeptilist suhtumist immigrantide vastuvõtmisesse Saksamaa tööturul, võeti 

2000. aastal kasutusele nn "roheline kaart" (hõlbustas kvalifitseeritud töötajate vastuvõtmist, 

peamiselt IT-sektorist), millele järgnes aastal vastu võetud immigratsiooniseadus. 2005, pakkus uusi 

võimalusi Saksamaale emigreeruda soovivatele spetsialistidele. 2011. aastal võttis föderaalvalitsus 

vastu programmi "Fachkräfte-Offensive" (Offensive for Specialists), et meelitada ligi kvalifitseeritud 

töötajaid. See hõlmab viit tegevusvaldkonda: tööhõive aktiveerimine ja turvalisus, töötajate töö- ja 

pereelu tasakaalustamine, haridusvõimalused kõigile algusest peale, kutseharidus ja koolitus. 

Programmi viimane punkt hõlmab „kvalifitseeritud töötajate integreerimist ja sisserännet ” (6). 
Projektiga kaasnes lai teabekampaania. Paljudes keeltes töötav portaal „Make it in Germany” püüab 
ligi meelitada kvalifitseeritud töötajaid üle kogu maailma. 

2 Olukord aastast 1990 ja puudutab Lääne-Saksamaad. 

 

Peamine rändest kasusaaja on selles osaleja, kuid teemakirjanduses ilmneb sageli vaidlusi 

migrante saatvate ja vastuvõtvate riikide võimaliku kasu ja kulu üle. Üldiselt arvatakse, et eelised 

kaaluvad üles puudused. Traditsioonilised väljarände eelised migrante lähetavale riigile väljenduvad 

tööpuuduse vähenemises ja välisrahastuse paranemises tänu väljarändajate palgaülekannetele. 

Väljarännet tekitava riigi kulud ja võimalikud kahjud toovad kaasa demograafilise struktuuri 

halvenemise ohu. Kasu on vastuvõtvatele riikidele näha, sest näiteks väljarändajad viivad Euroopa 

Liidu riikides ellu peremeelset poliitikat, asudes tööle lastehoiusektorisse ja vanurite eest 

hoolitsemisse ning tervishoiuteenustesse. Ebasoodsa nähtusena võib näha asjaolu, et Poola 

väljarändajad võtavad sageli vastu oma kvalifikatsioonist tunduvalt madalamaid töökohti (mis toob 

samal ajal kasu nende välismaisele tööandjale). Rahvusvaheline kogemus ütleb, et väljarändaja 
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haridustase on negatiivselt seotud valmisolekuga raha lähetajariiki üle kanda. Väljaränne võib 

kujutada endast ohtu riigi arengule, kui see on mastaapne ja kui see tähendab kõige aktiivsemate, 

andekamate ja haritumate inimeste lahkumist. 

Tööealine elanikkond on Euroopas pidevalt vähenenud, mistõttu saab majandusrännest 

kolmandatest riikidest üks tööjõupuuduse täitmise viise. Prognooside kohaselt on mitme aasta pärast 

töötavate inimeste arv Euroopas vähenenud üle 20 miljoni, mistõttu võivad arenenumad Euroopa 

Liidu liikmesriigid suurendada nõudlust teiste riikide noorte ja andekate töötajate järele. 

Haridus on suurim kasu väljarändest. Välismaale kolivad inimesed omandavad teadmisi ja kogemusi, 

mis nende riigis puuduvad, samuti luuakse väärtuslikke kontakte. See võib anda nende riigile 

mõõdetavat kasu. Majandusrändel võib olla Poola majandusele nii positiivne kui ka negatiivne mõju. 

Neid küsimusi saab analüüsida makro- ja mikromajanduslikust vaatenurgast. Makromajanduses 

mõjutab ränne: olukorda tööturul, tulude ülekandmist ja väliskaubandust. Mikroskaala puudutab 

leibkondade sissetulekuid ja majandustegevust. Kvalifitseeritud ja haritud inimeste väljaränne 

tähendab inimkapitali kadu. Võime loetleda järgmised kõrgelt kvalifitseeritud inimeste väljarände 

tagajärjed, mis mõjutavad neid ja riiki, kust nad välja rändavad: 

 

1. Positiivsed tagajärjed: kõrgem sissetulek, parem elatustase, rahaline kindlustatus, oma 

ametialaste püüdluste täitumine, isiklik areng, kvalifikatsiooni tõstmine, ametialased 

sidemed riikide vahel, teadmiste edasiandmine ja rahalised võimalused, majanduskultuuri 

edasiandmine, kaasaegne ühiskond, mõju noorte motivatsioonile omandada kõrgharidus. 

 

2. Negatiivsed tagajärjed: kõrge kvalifikatsiooniga inimeste töölevõtmine madalamat 

kvalifikatsiooni nõudvatele töödele, spetsialistide kaotus, arengu pidurdamine, oht 

mõnele majandussektorile, nagu tervishoid, väljarändajate hariduskulude vähenemine, 

inimkapitali amortisatsioon. 

 

Sisseränne võib tuua kaasa erinevaid mõjusid – positiivseid ja negatiivseid nii ühiskonnale kui ka 

majandusele. Selle mõju majandusele saame mõõta erinevate makromajanduslike näitajate abil. Üks 

neist mõõdikutest on SKT elaniku kohta, mis näitab muu hulgas sisserändajate toodetud 

tootmismahtu. Immigrantide kohalolek tõstab nii SKT väärtust kui ka vastuvõtva riigi rahvaarvu, kuid 

osa teadlaste hinnangul pole see hea suhtarv, mistõttu pakuvad nad välja SKP suhtarvu elaniku kohta 

(8). Sisserände majanduslikku tähtsust vastuvõtvale riigile võib käsitleda ka mikro- ja 

makromajanduslikust perspektiivist. Esimese puhul on oluline analüüsida sisserändajate sissevoolust 

põhjustatud kasu või kahju ja nende jaotumist kõigi turuosaliste vahel, makromajanduslik lähenemine 

aga nõuab kõigi hõivatute SKT ja palkade analüüsi. See, kas majanduslik mõju riigile on positiivne või 

negatiivne, sõltub immigrantide ja vastuvõtva ühiskonna liikmete ametialaste ja sotsiaalsete oskuste 

koosmõjust ning ka majandusüksuste valmisolekust muutuda sisserändajate majutamise 

võimaldamiseks. 

Mõned majandusteadlased usuvad, et kõrgharidusega inimeste sissevool toob majandusele 
rohkem kasu, kuna tõenäoliselt muudab see sissetulekute jaotust elanike kasuks, samas kui 

hariduseta inimeste sissevool toob kaasa vastupidised mõjud. 

Rände positiivne mõju avaldub siis, kui sisserändajate ja kohalike töötajate oskused jäävad 

erinevateks. Pikaajalises kontekstis on meil positiivne ja negatiivne sisserändajate majandusliku ja 
sotsiaalse kohanemise mudel. Positiivset mudelit võib täheldada siis, kui sisserändajad kõrgema 

sissetulekuga riikidest kolivad madalama sissetulekuga riikidesse. Seal osalevad nad täiendavate 

oskuste omandamise protsessis, mis on vastuvõtvas riigis üliolulised. Selline kaasamine alguses toob 

kaasa madalamad sissetulekud, mis aja jooksul suurenevad, kuid tulude lõplik kasv väheneb. 

Negatiivne mudel seevastu viitab olukorrale, kui sisserändajad tulevad sarnase 
sissetulekutasemega riikidest. Selle mudeli puhul on sisserändajate sissetulek algselt suurem kui 

vastuvõtva riigi töötajatel, kuid seejärel väheneb nende lõplik sissetulek koos viibimise pikkusega. 
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Mõned majandusteadlased usuvad, et immigratsiooni pikaajaline mõju seisneb suuremas tööhõives 

ja majanduskasvus (SKT). Seda lähenemisviisi aga kritiseeritakse, kuna see ignoreerib kõrvalmõjusid ja 

tagasisidet majanduses. SKP kasv, kõrge kvalifikatsiooniga ja tugeva motivatsiooniga inimeste suurem 

arv või ühiskonna eristumine võivad pikemas perspektiivis avaldada tootlikkusele nii positiivset kui 

negatiivset mõju. 

Kas Euroopa riigid peaksid muretsema immigratsiooni sissevoolu mõjude pärast? Sellele 

küsimusele vastamiseks uurime sisserände võimalikke majanduslikke tagajärgi Euroopa majandustele, 

eristades üldist rännet, majandusmigrante ja pagulasi. Tööjõuränne moodustab vaid murdosa kõigist 

Euroopasse suunduvatest liikumistest ja rohkem tuli muude kanalite kaudu, sealhulgas perekondliku, 

humanitaar- ja vaba liikumise kaudu. Kuid kuigi suurem osa rändest ei ole otseselt tingitud 

tööjõuvajadustest, mängivad sisserändajad olulist rolli kõige dünaamilisemas majandussektorites. 

Uussisserändajad moodustasid 15% Euroopas jõudsalt kasvavatele ametitele sisenejatest (OECD, 

2018). Nende hulka kuuluvad eelkõige tervishoiuga seotud ametid ja STEM-valdkonna ametid (teadus, 

tehnoloogia, tehnika ja matemaatika). Samuti moodustasid immigrandid Euroopas ligikaudu veerandi 

kõige tugevamini kahanevatesse ametitesse sisenejatest (24%), sealhulgas käsitöölised ja sellega 

seotud ametid ning masinaoperaatorid ja kokkupanijad. 

 

Rände majanduslikud mõjud on väga erinevad. Lähetavad riigid võivad lühiajaliselt kogeda nii kasu kui 

ka kahju, kuid pikemas perspektiivis võivad nad kasu saada. Vastuvõtvates riikides aitavad ajutiste 

töötajate programmid lahendada oskuste puudust, kuid võivad alandada kodumaiseid palku ja 

suurendada avaliku heaolu koormust. Rände majanduslikud mõjud nii lähetaja- kui ka vastuvõtvatele 

riikidele võivad samuti erineda olenevalt sellest, kes liigub, eelkõige seoses võõrtöötajate oskuste 

tasemega. Lähetavate riikide jaoks leitakse väljarändest saadav lühiajaline majanduslik kasu 

rahaülekannetes. Rahaülekanded on raha, mida väljarändajad teenivad välismaal ja saadavad tagasi 

kodumaale, peamiselt selleks, et toetada maha jäänud peresid. Maailmapanga andmetel oli 2012. 

aastal rahaülekannete kogusumma maailmas 529 miljardit dollarit, millest 401 miljardit dollarit liikus 

arengumaadesse (2013). Märkimisväärne on see, et need arvud kajastavad ainult ametlike kanalite 

kaudu saadetud raha, seega on rahaülekannete summa tõenäoliselt palju suurem, kui need numbrid 

viitavad (9). Maailmapank märgib, et mitteametlike kanalite kaudu saadetud rahaülekanded võivad 

ülemaailmselt registreeritud rahavoogudele lisada vähemalt 50 protsenti (UNCTAD, 2011–2018). 

Ränne on paljude riikide sotsiaal- ja majanduselu tunnuseks, kuid sisserändajate profiil on 

märkimisväärselt erinev. Osaliselt on selle põhjuseks rändeallikate mitmekesisus. Näiteks suures osas 

Euroopast on kodanikel ulatuslikud vaba liikumise õigused. Austraalias, Kanadas ja Uus-Meremaal on 

juhitud töörändel oluline roll. Muud allikad hõlmavad perekondlikku ja humanitaarrännet. 

Olenemata selle allikast on rändel meie ühiskondadele oluline mõju ja see võib olla vastuoluline. 

Rände majanduslik mõju pole erand. Kasu või koorem – mis on tegelikkus? Sellele küsimusele 

vastamiseks võib abi olla rände mõju vaatlemisest kolmes valdkonnas – tööturg, riigi rahakott ja 

majanduskasv (9). 

 

Mõju tööturgudele: 

● Viimase kümne aasta jooksul moodustasid sisserändajad 47% USA ja 70% tööjõu kasvust 
Euroopas; 

● Migrandid täidavad olulisi nišše nii kiiresti kasvavates kui ka langevates majandussektorites; 

● Sarnaselt põliselanikele on noored sisserändajad paremini haritud kui pensioniealised; 
● Migrandid aitavad oluliselt kaasa tööturu paindlikkusele, eriti Euroopas.  
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Mõju riigi rahakotile/eelarvele: 

● Migrandid panustavad rohkem makse ja sotsiaalmakseid kui saavad toetustena; 

● Töörändajatel on riigi rahakotile kõige positiivsem mõju;  
● Tööhõive on rändajate netomaksumusele määrav tegur.  

Mõju majanduskasvule: 

● Ränne suurendab tööealist elanikkonda; 
● Migrandid saabuvad oskustega ja panustavad vastuvõtvate riikide inimkapitali arendamisse; 

● Migrandid aitavad kaasa ka tehnoloogilisele arengule. 
 

Nende mõjude mõistmine on oluline, kui meie ühiskonnad tahavad rände rolli üle kasulikult arutada. 

Sellised arutelud on omakorda olulised selliste poliitikavaldkondade kujundamisel nagu haridus ja 

tööhõive, mis maksimeerivad rändest saadavat kasu, eelkõige parandades sisserändajate tööhõive 

olukorda. See poliitikate kombinatsioon on loomulikult riigiti erinev. Paljud OECD riigid peavad aga 

järgmistel aastakümnetel tegelema põhiküsimusega, kuidas maksimeerida rändest saadavat kasu nii 

vastuvõtvatele riikidele kui ka sisserändajatele endile, eriti kuna rahvastiku kiire vananemine 

suurendab nõudlust sisserändajate järele, et korvata tööjõupuudust. . 

Milliseid muutusi on lähiaastatel oodata? Milliseid peamisi konfliktide ja võimalike sotsiaalsete 
pingete valdkondi tuleks paremini arvesse võtta? 

Euroopa seisab silmitsi tõsiseima rändeprobleemiga pärast Teise maailmasõja lõppu. 

Erinevate ülesannete haldamise aspekte reguleerivad arvukad õigusaktid. EL-i tegevus seisneb 

vahetute ja pikaajaliste meetmete edendamises ja rakendamises, kuid tähelepanu on suunatud ka 

rändepoliitika sise- ja välismõõtmele ning EL-i välispiiridele. Rakendatud instrumendid võnguvad 

ümber: 

● ebaseaduslike migrantide tagasisaatmine ja tagasivõtmine, kellel ei ole õigust ELi siseneda 
ega seal viibida,  

● võidelda rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu; 

● ELi välispiiride kaitse, 
● rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele seaduslike sisenemisvõimaluste loomine, - 

solidaarsuse ja vastutustunde tasakaalul põhineva varjupaigapoliitika kujundamine,  

● rändeküsimuste käsitlemine koostöös kolmandate riikidega, 

● oskuslikult raha jaotamise võimalus. 

Vaatamata neli aastat kestnud rändekriisile on selle mõju tööturule (nii Poola kui Euroopa) 

väga vähe uuritud. Raske on kindlaks teha, miks see nii on. Võib-olla takistab usaldusväärseid vaatlusi 

suutmatus kindlaks teha, kui palju immigrante praegu Euroopa territooriumil elab. Olemasolevad 

allikad juhivad tähelepanu paljudele teguritele, mis määravad rände mõju tööturule kahel viisil – nii 

positiivselt kui ka negatiivselt. Vahet tuleks teha juba immigrantide päritolumaa tasandil, mis sageli 

määrab ellusuhtumise riigis, kuhu nad elama asusid. 

Ränne, olenemata selle põhjustest, esitab peredele nii väljakutseid kui ka võimalusi. Ühelt 

poolt võib see kaasa tuua peresidemete lõdvenemise, abielude lagunemise või laste 

arenguprobleemide. Teisalt võib see kaasa tuua seni hooletusse jäetud vanema kaasamise lastehoidu, 

peres elamistingimuste parandamise või laste haridusvõimaluste paranemise. 

Praegune suur probleem on rahalised võlad perekondlikes konfliktides. Tööle lahkuvad 
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inimesed valivad tavaliselt säästude maksimeerimise või sissetuleku maksimeerimise, kuid autor juhib 

tähelepanu sellele, et inimesed, kes teenivad suuremat sissetulekut, rändavad säästmise ja oma 

perele Poolas hea elamise kaudu, võõrduvad tavaliselt oma perest tagasi kodus. Mis on tõesti 

paradoksaalne. 

On ka inimesi, kes proovivad iga võimalust teenida ja maale raha saata, isegi narkosmugeldamist. Kui 

aga selline inimene ei näe oma tegevusest tulu, langeb ta tavaliselt võõrandumise seisundisse ja 

lõpetab igasuguse tegevuse. 
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RÄNNE – globaalses kontekstis inimese liikumine kas üle rahvusvahelise piiri (rahvusvaheline ränne) 

või riigi piires (siseränne) üle ühe aasta, olenemata põhjustest, vabatahtlikust või tahtest ja 

vahenditest, kas korrapärane või ebaregulaarne. , mida kasutatakse rändamiseks. ELi kontekstis 

toiming, millega isik kas: 

i) asutavad oma alalist elukohta ELi liikmesriigi territooriumile ajavahemikuks, mis on või 

eeldatavasti on vähemalt 12 kuud, olles varem elanud tavaliselt mõnes teises ELi 

liikmesriigis või kolmandas riigis; või 

ii) kes on varem elanud tavaliselt mõne ELi liikmesriigi territooriumil, ei ela enam selles ELi 

liikmesriigis ajavahemikuks, mis on või eeldatavasti kestab vähemalt 12 kuud. 

VÄLJÄÄRNE – on residendiriigist või elukohast kavatsusega lahkumine mujale elama asuma (riigist 

jäädavalt lahkuma). Seevastu immigratsioon kirjeldab inimeste liikumine ühest teisest riigist (alaliselt 

kolida a riik). Seetõttu võib inimene emigreeruda oma kodumaalt, et teise sisse rännata riik. Mõlemad 

on teod ränne üle riigi või muude geograafiliste piiride.  

REEMIGRATSIOON – naasmine väljarändajate kodumaale.  

REPATRIATSIOON on rände erivorm, see tähendab sunniviisiliselt väljaspool riigipiire viibinud või 

riigipiiride muutumise tõttu riigi osana lakanud inimeste tagasipöördumist kodumaale. 

PAGULAS - sunniviisiline väljaränne, millega kaasnevad ebasoodsad majanduslikud või poliitilised 

tingimused, nt relvakonfliktide, sõdade, revolutsioonide jms tagajärjel. 

MIGRATSIOONI MAJANDUSLIK MÕJU – rände majanduslik mõju voolab läbi igast majanduse 

aspektist. Sellel on sügav positiivne mõju mitte ainult elanikkonnale majanduskasvu, vaid ka tööturul 

osalemise ja tööhõive, palkade ja sissetulekute ning meie riiklik oskuste baas ja netotootlikkus.  

MIGRATSIOONI SOTSIAALNE MÕJU – sotsiaalse staatuse muutumine mitterändajatest staatusesse. 

migrant põhjustab muutusi normides ja väärtustes, hoiakutes ja käitumises, motivatsioonis ja ootus, 

materiaalne ja sotsiaalne staatus, sotsiaalne prioriteet ja muutus suhtlusringis. Kõik need muutused 

avaldavad negatiivset mõju sündimuse tasemele ja pere suurusele. 

MAJANDUSLIK EMIGRATSIOON – on keegi, kes emigreerub ühest piirkonnast teise, sh ületades 

rahvusvahelisi piire, otsides paremat elatustaset, sest tingimused või töövõimalused sisserändaja 

enda piirkonnas on ebapiisavad. The United Rahvad kasutab terminit võõrtööline.  

SOTSIAALNE RÄNNE – kolimine kuhugi parema elukvaliteedi või perele lähemal olemise nimel või 

sõbrad. Poliitiline ränne – kolimine poliitilise tagakiusamise või sõja eest põgenemiseks. Keskkonna 

rände põhjused hõlmavad looduskatastroofe, nagu üleujutused.  

TÖÖTURUD - ehk tööturud toimivad töötajate koosmõjul ja tööandjad. Tööökonoomika vaatleb 
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tööjõuteenuste pakkujaid (töölisi) ja nõudlus tööjõuteenuste (tööandjate) järele ja katsed mõista 

sellest tulenevat mustrit palk, töökoht ja sissetulek. Need mustrid eksisteerivad, kuna turul on iga 

üksikisik Eeldatakse, et nad teevad ratsionaalseid valikuid teabe põhjal, mida nad teavad palk, soov 

pakkuda tööjõudu ja soov vaba aja veetmiseks. Tööturud on tavaliselt geograafiliselt piiratud, kuid 

Interneti kasv on toonud kaasa "planeeditöö". teatud sektorites.  

VÄLJÄÄRNE POSITIIVSED MÕJUD - suurenenud majandustoodang; potentsiaalsed ettevõtjad; 

suurenenud nõudlus ja kasv. Immigratsioonihirm on see, et „sisserändajad võtavad töökohad 
põliselanikelt; parema kvalifikatsiooniga tööjõud; puhaskasu valitsuse tuludest; tegeleda elanikkonna 

vananemisega; paindlikum tööturg; lahendab oskuste puuduse; ebasoovitavate töökohtade täitmine; 

multikultuurne ühiskond. 

MIGRATSIOONI NEGATIIVSED MÕJUD - võimalik negatiivne mõju reaalpalgale; reaalne SKT elaniku 

kohta võib langeda; struktuurne tööpuudus; surve avalikele teenustele; eluasemekulud ja ebakõla 

kiirest immigratsioonist. 
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Tegevuse pealkiri RÄNNE: MAJANDUSLIKUD JA SOTSIAALSED MÕJUD 

Ülevaade Tunni eesmärk on teadvustada õpilastele, mis on kaasaegne 
immigratsioon, mis seda põhjustab, millised tegurid seda 
aktiveerivad ning millised majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud on 
sellel asukohariigile. 
Samuti uuritakse erinevaid kultuurilisi, sotsioloogilisi ja 
religioosseid tegureid, mis mõjutavad immigrantide kohtlemist 

vastuvõtvas riigis ning sotsiaalseid suhteid ja immigrantide 
assimilatsiooni tõhusust. 
 
See on teadmistepõhine õpe, mis on kombineeritud analüütiliste 
oskuste arendamisega. Õpistsenaarium parandab õpilaste 
kriitilise mõtlemise oskusi ja häid suhtlemisoskusi. 

Eesmärgid Eesmärk on selgitada sisserände põhjuseid, võttes arvesse selle 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju nii asukohariigile kui ka 
lähteriigile. 

Materjalid Veebisaidid, mis sisaldavad huvitavaid statistilisi andmeid ja sisu 
Powerpoint esitlust 

Aeg 1. Õpetajate esitlus: 90 min 
2. Õpilaste individuaalne analüüs: 60 min 
3. Õpilaste esitlus: 30 min 
4. Arutelu: 30 min 
5. Lõpumõtte kirjeldus: 30 min 

Sissejuhatavad nõuded Selle tunni jaoks vajalike majandusteadmiste tase sõltub 
kavandatud analüüsi sügavusest. 
Sissejuhatava taseme jaoks on vajalik arusaam tüüpilistest 
majanduslikest ja sotsiaalsetest mõistetest, nagu SKT, töötus, 
tööturg, sotsiaal-majand 
uslik areng ja integratsioon. 

Piirangud Töötoa tarbeks kasutati lihtsat SWOT-analüüsi, et diagnoosida 
vastuvõtvasse riiki sisserände tugevused, nõrkused, võimalused ja 
ohud. Selle analüüsi eesmärk on välja selgitada sisserände 
põhjused, selle roll vastuvõtva riigi jaoks majanduslike näitajate ja 

sotsiaalse integratsiooni küsimustes. 

Grupi suurus 10-15 

Juhised treeneritele Eelkõige on vaja esitada migratsiooniprotsesse kui loomulikku 
sotsiaalmajanduslike muutuste tegurit, mis on aastaid olnud osa 
majandusprotsessidest (näited USA, Austraalia või Kandy, 
Suurbritannia ja Saksamaa kohta). 
Järgmiseks: õpilased peaksid välja selgitama, millised 
majanduslikud ja sotsiaalsed tegurid põhjustavad rotatsiooni ja 
millistes suundades see toimub 
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Järgmiseks: õpilased peaksid välja selgitama sisserände 
positiivsed ja negatiivsed mõjud nii vastuvõtvale riigile kui ka 
riigile, mis kaotab oma potentsiaali ja inimkapitali 

Arutelu ja hindamine Pärast arutelu peaksid õpilased kirjeldama oma arvamust 
immigratsiooni põhjuste ja tagajärgede kohta, sh immigratsiooni 
positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta. 
Kirjelduse oluline aspekt peaks olema välja pakkuda midagi sellist 
nagu „rändepoliitika” – kuidas juhtida rändeprotsessi, kuidas 
saada sisserändest vastuvõtva riigi jaoks parimaid tulemusi ja 
kuidas minimeerida „soovimatute” negatiivseid mõjusid. 
immigratsioon. 

Näpunäiteid treeneritele Nagu paljud teised majanduse, demograafia või poliitikaga seotud 
teemad, võib ka rändeprotsesside ning immigrantide rolli ja 

tähtsuse teema vastuvõtva riigi sotsiaalses ja majanduslikus 
arengus tekitada poleemikat (nagu näiteks on Brexit). 
Koolitajad peaksid arvestama, et mõnel inimesel võib olla rände 
ja immigrantide suhtes tugev seisukoht, mille põhjuseks võib olla 
populistlik tegelikkuse tõlgendus, ning seeläbi arutellu 
emotsionaalselt kaasatud. 

 
Taustainfo 
 
Töötubade tegevuseks vajalikud ressursid 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm 
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 
 
Klassi korralduse ülevaade 

1) Õpetaja alustab sissejuhatusega, mis põhineb artikli pikal versioonil. 

2) Iga õpilane koostab nimekirja elementidest, mis iseloomustavad rände ja 

immigratsiooniprotsesside põhjuseid ja puudusi 

3) Pärast tulemuste tutvustamist arutavad õpilased ühiselt immigratsiooni eeliseid ja puudusi, 

võttes arvesse sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid ning asukohariiki ja oma inimkapitali 

"eksportivat" riiki. 

4) Tund lõpeb aruteluga kaasaegse immigratsiooni teemal ning rändeprotsesside plusside ja 

miinuste hindamisega EL-i näitel. 

 

 
  

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/


 
 

 

19 

 

Migratsioon on: 

a. elanikkonna ränne elukohta vahetama kodu- või välismaal; selle suurust mõjutab suuresti 

majanduse olukord 

b. erinevatel põhjustel lahkumine koduriigist teise riiki ja alaliselt või teatud aja jooksul uude kohta 

elama asumine. Väljaränne on rände vorm 

c. inimese naasmine kodumaale, kes on sealt lahkunud enda süül 

 

Väljarännet saab määratleda järgmiselt: 

a. elanikkonna ränne elukohta vahetama kas kodu- või välismaal 

b. erinevatel põhjustel koduriigist teise riiki lahkumine ja sinna alaliselt või teatud ajaks elama asumine 

c. nende inimeste tagasipöördumine kodumaale, kes on sattunud väljaspool selle piire mitte omal 

tahtel. 

 

Inimeste teistesse sihtkohtadesse rändamise põhjused võivad olla järgmised: 

a. tööpuudus, madalad palgad ja haridus välismaal, soov õppida 

b. seiklushimu ja millegi uue õppimise soov ning karjäär rahvusvahelistes ettevõtetes 

c. kõik ülaltoodud põhjused on õiged 

 

Majanduslikel põhjustel väljaränne hõlmab: 

a. poliitiline rõhumine kodumaal, mittenõustumine olemasoleva poliitilise režiimiga või suutmatus riiki 
jääda opositsiooniliste vaadete tõttu 

b. ellujäämiseks vajaliku töö otsimine või elutingimuste parandamise poole püüdlemine 

c. Põgenemine vajadusest töötada kodumaal 

 

Registreeritud töötuse määra mõõdetakse suhtega: 

a. töötud majanduslikult aktiivsete tööd otsivate inimeste arvule hõivatute arvule 

b. registreeritud töötute arv kogu tööjõu kohta 

c. töövõimeliste inimeste arv tööjõule 
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Tööpuuduse negatiivsed majanduslikud tagajärjed on järgmised: 

a. erinevus selle SKT suuruse vahel, mis oleks saavutatav täistööhõive korral (eeldusel, et on olemas 

hõõrdetööpuudus) ja SKT summa vahel, mis teatud aja jooksul tegelikult saavutati 

b. tootmistaseme tõus - tööjõuressurss on täielikult ära kasutatud 

c. varimajanduse areng - töötajad maksavad makse ja sotsiaalkindlustusmakseid 

 

Tööpuudus, eriti pikaajaline töötus, põhjustab ka mitmeid sotsiaalseid tagajärgi. Nagu töötu 

individuaalselt tajub, ilmnevad need järgmiselt: 

a. rõõm olla kogukonna aktiivne liige 

b. sotsiaalse väärtuse kaotus töötuse tõttu 

c. varasema sotsiaalse positsiooni kaotamine; kontakti kaotus sõpradega ja vastumeelsus kogukonna-

, poliitilises ja kultuurielus osaleda 

 

Töötuse sotsiaalsed tagajärjed tekitavad selliseid probleeme nagu: 

a. sotsiaalsed patoloogiad, nagu alkoholism, uimastisõltuvus, kuritegevus ning kvalifikatsiooni langus 

ja oskuste kaotus, mille tagajärjeks on ümberõppe vajadus 

b. ülemäära kõrge elatustase, mis viib inimese psühhosotsiaalse arenguni 

c. vajadus abielluda kõrge sissetulekuga jõukate inimestega 

 

Töötuse psühholoogiliste mõjude ilmnemine sõltub paljudest individuaalsetest teguritest, sealhulgas 

soost, töötu vanusest, töötuse pikkusest, suhtumisest töösse ja perekonna toetamisest. Sellesse 

kategooriasse on loetletud järgmised tööpuuduse tagajärjed: 

a. emotsionaalsed häired ja depressioon töötutel 

b. enesehinnangu kaotus, teistega võrreldes alaväärsustunne ja enesekindluse puudumine oma 

võimetesse 

c. kõik ülaltoodud vastused on mõistlikud 

 

 

Mõnikord võib töötus lisaks negatiivsetele mõjudele tuua kaasa ka positiivseid tulemusi. Tavaliselt on 

see lühiajalise töötuse puhul nii. Sel juhul võib öelda, et ilmnevad järgmised tagajärjed: 

a. hoolikas töösooritus töötajate poolt, kes kardavad töökoha kaotamist; kõrge tööviljakus ja kõrge 

töödistsipliin 

b. konkurentsi vähenemine töötajate vahel tööturul 

c. töötajate soovimatus oma kutsekvalifikatsiooni tõsta ja tööjõuressursside halvem jaotus 
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