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Hea lugeja!
Kakskümmend aastat tagasi said Eesti, Läti ja Leedu rahvas tagasi oma vabaduse, iseseisvuse ja riigi, mis võeti
meilt eelmise sajandi kuritegelike režiimide koostöös. Need kaks kümnendit oleme saanud ise eesmärke seada,
otsustada ja valida, oleme pidanud lahendama kümnete tundmatute ja muutujatega võrrandit. Tehte võrdusmärgi
taga on seisnud siht jääda vabaks, saada hakkama, kesta rahvaste ja kultuuridena, olla õnnelik ning uhke, vaadata
tulevikku enesekindla pilguga.
Käesolevas inimarengu aruandes „Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet” on kolme riigi tunnustatud sotsiaalteadlased analüüsinud seda kaks kümnendit väldanud teekonda. Nad on viidanud kattuvustele
ja paralleelidele, ent tõsiste teadlastena jälginud ennekõike neid kohti, kus riigid otsisid ja leidsid originaalseid
radu. Kõik see kokku annab väärtusliku ja võrdleva koondpildi muutustest nõndanimetatud idabloki lagunemise
järgses majanduslikus ja poliitilises koordinaatteljestikus.
Selle kogumiku eesmärk ei seisne riikide pingereastamises või järjekordses, inimlikult väga mõistetavas soovis nii iseendile kui eelkõige teistele tõestada, et kõigi raskuste ja hädakuulutuste kiuste on kolm Balti riiki suutnud selja taha jätta pool sajandit väldanud okupatsiooni taaga ning kasvanud sihikindla töö ja pingutuste toel
Euroopa arenenud riikide hulka. Pigem tuleb neis tekstides otsida vastust küsimusele, kas see mudel, see asjade
tegemise viis oli olemuslikult optimaalne ning võiks saada edaspidi eeskujuks teistele riikidele ja regioonidele,
mis seisavad praegu eri põhjustel suurte muutuste lävel.
Nende ridade kirjutamise hetkel otsib kogu arenenud maailm lahendust üleilmastumise, muutuva majanduse
ja demograafiliste protsesside tulemusel kujunenud võlakriisile. Paljude hinnangul on löögi alla sattunud Teise
maailmasõja järel vabas maailmas üles ehitatud heaoluriigi mudel, mida üha enam on rahastatud homsesse lükatud kohustuste arvelt. 2008. aastal vallandunud majanduskriis tabas valusalt mõnede vaatlejate hinnangul ehk
koguni rängimalt just avatud majandusega ja eri põhjustel veel nõrgavõitu sotsiaalkaitsevõrgustikuga Balti riike.
Meie paindlikkus ja tahe raskustega toime tulla lubavad end veidi kindlamini tunda ka olukorras, kus Euroopa ja
USA majanduslikus homses on murettekitavalt palju määramatust ja hirmu, kus võõrandumine ja sellest tõusev
protest toob kaasa massilisi rahutusi ning mõnel juhul ka täiesti mõistusevastaseid veretöid.
Leedu, Läti ja Eesti kahe aastakümne saavutused väärivad tunnustust. Oleme peaaegu sihile jõudnud, isegi
hoolimata sellest, et nõnda nagu siht ise, on ka meie riigid pidevas muutumises. Mistõttu on seegi inimarengu
aruanne käsiteldav ühtaegu nii vahekokkuvõttena kui ka kriitilise osutajana neile valdkondadele, mille tugevdamisel vajame püsivust ja tarkust järgmistel kümnenditel.
Kadriorus 10. augustil 2011

Toomas Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi president
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Saateks
Käesolev Eesti Inimarengu Aruanne on mõneti ühe põlvkonna lugu: need, kes nägid ilmavalgust laulva revolutsiooni ning Eesti, aga samuti Läti ja Leedu taasiseseisvumise aegadel, on praegu oma haridustee lõpusirgel ja
astumas iseseisvasse ellu. Peagi saavad neist aktiivsed eestvedajad, kelle jaoks võimaluste horisont ei põrka vastu
riigipiire ega tõekspidamisi. Need on „vabaduse lapsed”, kellest saavad kahekümne aasta pärast meie riigi ja ühiskonna käekäigu aktiivsed kujundajad ning otsustajad.
Eesti ühiskonnas on juba mõnda aega elavalt diskuteeritud meie arengueesmärkide üle. Majanduskriis aitas
kindlasti kaasa mõistmisele, et majanduskasv ei saa olla eesmärk omaette, vaid on pigem hädavajalik pinnas sellele, mida peab tähtsaks iga inimene: meie elukorraldus ja rahulolu, rahva ja ühiskonna kestlikkus, tunne, et oled
alati oodatud koju. Ehk teisisõnu – elukvaliteet. Elukvaliteedi mõistmisele ning järjepidevale arendamisele ja
inimvara kasvatamisele ongi inimarengu aruanded oma sihid seadnud.
See inimarengu aruanne näeb ilmavalgust ajal, mil on alanud arenenud riikide „ümberhäälestus” uuele ühiskonnamudelile, mis kompab peale majandusliku võimekuse eelkõige sotsiaal- ja hariduskulude kandmise jätkusuutlikkust. Just siin on Eestil võimalus arendada välja oma tee, arvestades eeloleva aastasaja geopoliitiliste ning
rahvastikumuutustega.
Eesti, Läti ja Leedu olid koos ühe totalitaarse impeeriumi lammutajateks, et meie inimesed ja rahvad saaksid
ise teha oma valikud. Kuigi meie rajad võivad olla erinevad, on meie eesmärk üks – seista rahva vabaduse, kestlikkuse ja elukvaliteedi eest. Koos meie Läänemere naabritega.
Eesti Koostöö Kogu tänab käesoleva inimarengu aruande peatoimetajat, toimetajaid ning kõiki autoreid.
Eraldi täname austatud kolleege Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist, Suurbritanniast ja mujalt, kes oma
mõtte ning sõnaga on aidanud selle väljaande eriliseks muuta. Samuti kuulub meie tänu Euroopa Komisjoni esindusele Eestis, kelle toetusel Eestit, Lätit ja Leedut ühendav uurimistöö on võimalikuks saanud.
Ennekõike on see Eesti Inimarengu Aruanne kummardus inimestele, kes aitasid kahekümne aasta eest tagasi
võita vabaduse ning saadavad nüüd ellu oma lapsi ja lapselapsi – vabaduse lapsi.

Peep Mühls
juhatuse esimees
Eesti Koostöö Kogu
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Eessõna
Eesti Inimarengu Aruande seekordne väljaanne on mitmes mõttes eriline. See jõuab lugejate kätte ajal, mil Eesti,
Läti ja Leedu tähistavad kahe kümnendi möödumist iseseisvate Balti riikide taasilmumisest maailma kaardile.
Sellest tingitult on tavapärasest erinev ka aruande sisu ja koostajate ring. Ehkki Eesti Koostöö Kogu algatatud ja
kirjastatud, nagu ka eelmised, on selle aruande iga peatüki taga rahvusvaheline autorite meeskond, kuhu kuulub peale Eesti oma teadlaste ka lätlasi ja leedulasi, neljanda ja viienda peatüki puhul aga ka nii-öelda Baltikumivälise pilguga meie arenguid kommenteerivaid autoreid. Igas peatükis käsitletakse kahekümne aasta inimarengu
eri aspekte Eestis võrdlevalt samas valdkonnas toimunud arengutega Lätis ja Leedus, võimaluse korral heites
võrdlevat pilku ka Läänemere regiooni ülejäänud riikidele. Koostamisajast tingitult ei ole käesoleva Eesti Inimarengu Aruande vaateväljas mitte üksnes meie praegune seis, vaid pigem on püütud avada selle kujunemist möödunud kahe aastakümne jooksul. Võib-olla võiks see kanda alapealkirja „Balti õppetunnid”, sest õppida vastastikuste kogemuste võrdlusest oli kindlasti selle töö eesmärke.
ÜRO käivitatud inimarenguindeksi sisu on aluseks rahvusvahelistele võrdlustele nii ülemaailmses kui ka
regionaalses ulatuses. See riikide arengutrendide võrdlus on rahvusvahelisel aastastatistikal põhinev läbilõige,
mis tavaliselt ei vasta küsimusele: „Miks?” Samas on igal maal vabadus ja isegi kohustus seda küsimust enesekohaselt esitada ja sellele vastata. Tänavune juubeliaasta ongi meid ajendanud selle küsimuse üle sügavamalt juurdlema, võrreldes kolmes oma saatuselt ja suuruselt väga sarnases Balti riigis kahe aastakümne jooksul toimunud
reforme majanduses, poliitilistes institutsioonides, tervishoius, sotsiaalkindlustuse ja hariduse arengus ning keelepoliitikas, mis on toonud kaasa nii silmanähtavalt sarnaseid tulemusi, kuid ka märgatavaid erinevusi rahvastikutrendides, heaolus ning rahva hinnangutes oma riigi arengutele. Autoreid on neid võrdlusi tehes innustanud
küsimus, kuivõrd tulenevad need sarnasused objektiivsete asjaolude kokkulangemisest (rahva väiksus, majandusstruktuuri sarnasus, sarnane geopoliitiline asend, samaaegne vabanemine Nõukogude Liidu haardest ja liikumine integreerumisele Lääne majanduslike ja poliitiliste struktuuridega) ning millist rolli on mänginud rahva
tahe ja poliitikute subjektiivsed valikud, ühel või teisel põhjusel tehtud riiklikud eelistused ja otsustused. On
pikemata selge, et niisugusele küsimusele tõsiteaduslike vastuste leidmine nõuab põhjalikke ja mitmekülgseid,
arhiividokumentidel ning rajasõltuvuste analüüsil põhinevaid uurimusi, mis parimal viisil oleksid jõukohased
rahvusvaheliselt rahastatavale Läänemere maade arengu instituudile.
Kahjuks sellist instituuti, mis võiks tulevikus enda peale võtta ka juba Balti riikide ametlikult ühise inimarengu aruannete koostamise, ei ole veel ellu kutsutud. Käesolev Eesti Inimarengu Aruanne ei ole algatatud ega
tehtud riikidevahelise ametliku koostöö tulemusena ega ole sündinud rahvusvaheliselt rahastatud uurimisprojektina, vaid kujutab endast Eesti Koostöö Kogu algatatud sotsiaalteadlaste loomingulise meeskonna palju tagasihoidlikumat töövilja, milles iga autor päritoluriigist sõltumata väljendab oma seisukohti, mis tulenevad tema
erialastest uuringutest. Autorid loodavad, et selles aruandes esitatud esmakordne nii ulatuslik vaade kolme Balti
riigi viimase kahe aastakümne inimarengu ühisjoontele ja erinevustele inspireerib oma lünklikkusest hoolimata
(või seda aruannet lugedes just neid lünkasid selgemini tajudes) astuma Euroopa Liidu Läänemere strateegia raames järgmist sammu: looma nii rahalisi kui ka organisatsioonilisi võimalusi Läänemere maade ülikoolide ja teaduskeskuste koostöö arendamiseks, et üheskoos süsteemselt ette võtta Balti- ja Põhjamaade, Saksamaa, Poola
ning Venemaa majandusliku, sotsiaalse, poliitilise ja kultuurilise arengu ning Läänemere piirkonna kui terviku
võrdlevaid uuringuid.

Marju Lauristin
EIA 2010/2011 peatoimetaja
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1. PEATÜKK

Ühist ja erinevat Balti riikide
siirdeaja arengutes
1.1. Inimareng siirdeajal:
Balti riikide ees seisvad väljakutsed
Marju Lauristin
Tagasi vaadates inimarengule Eestis, Lätis ja Leedus pärast iseseisvuse taastamist, huvitab meid inimarengu seos riikluses ja majanduses toimunud reformidega: turumajanduslike ning demokraatlike institutsioonide ülesehitamisega, omandisuhete muutumisega, ümberkorraldustega sotsiaal- ja tervishoiupoliitikas ning hariduses. On ju inimarengu aluseks ühiskonna
võimekus tagada oma liikmete heaolu tööhõive ja tervishoiu, hariduse ning sotsiaalkaitse võrgustiku arendamise kaudu. Teisalt aga huvitab meid institutsionaalsete
muutuste peegeldumine inimeste subjektiivses heaolus,
rahulolus oma elujärje ja eneseteostuse võimalustega,
mis sõltuvad ka muudest teguritest kui ainult materiaalsest toimetulekust: demokraatia arengust, keskkonna
seisundist, sotsiaalsetest suhetest, kultuurist.
Eesti, Läti ja Leedu ühiskondades toimunud muutused pärast Nõukogude Liidu lagunemist moodustavad nii oma sarnasuses kui ka erinevustes Ida- ja
Kesk-Euroopa postkommunistliku arengu omapärase
peatüki. Lõiganud end lahti rublatsoonist, Venemaa
turgudest ja odava tooraine voogudest, tuli taasiseseisvunud Balti riikidel pea üleöö loobuda ka endisest
sotsiaalkaitse ning ettevõtete majandamise süsteemist, sest need põhinesid Nõukogude Liidu rahasüsteemil ja eelarvel, ühtsel majandusruumil ning maavarade, infrastruktuuri ja ettevõtete kuulumisel riigile.
Leedu küll püüdis poliitilistel põhjustel sellist täielikku struktuurset muutust pehmendada nõndanimetatud sammsammuliste reformidega, kuid ei saavutanud sellise pidurdamistaktikaga muud kui ainult
rahva veelgi suurema rahulolematuse ning pidi üsna
varsti sellest ettevaatlikust reformimisest loobuma (vt
lähemalt käesoleva peatüki alaosad 1.4 ja 1.5).
Erinevalt Balti riikidest said Kesk-Euroopa ja Balkani postkommunistlikud riigid vähemalt osaliselt
toetuda ka sotsialismiajal toiminud institutsioonidele ning ressurssidele. See arengu erinevus võrreldes Kesk-Euroopa postkommunistlike maadega ning
samal ajal Balti riikide arengutingimuste omavaheline
küllalt oluline sarnasus on põhjuseks, miks praegu,
kakskümmend aastat hiljem, on huvitav võrrelda Eesti
ja teiste Balti riikide inimarengut, kõrvutades sarnases
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situatsioonis tehtud valikuid ja nende mõjusid. Samas
annab laiem Läänemere regiooni taust, sealhulgas
võrdlus Poola ja Venemaaga meile võimaluse tabada
Balti riikide siirdeaja eripära. Teisalt ärgitab kõrvutamine jõukate naabritega − Põhjala riikide ja Saksamaaga − võimaluse arutleda, kas saab ületada praegu
veel valitsevat kuristikku inimarengu tasemete vahel
siin- ja sealpool Läänemerd. Mõtiskleda tasuks sellegi
üle, kas on tekkimas mingi kolmas, Põhjala ja Saksa
mudelitest erinev nn Balti heaoluühiskonna mudel.
Balti riikide arengut pärast iseseisvuse taastamist võime periodiseerida eri viisidel (vt Lauristin &
Vihalemm 2009). Inimarengu seisukohalt saab kõigis Balti riikides eristada kolme perioodi. Esiteks, uue
ühiskonnakorralduse institutsionaalsete aluste rajamine ja majanduse väljarabelemine sotsialistliku plaanimajanduse lagunemise järgsest sügavast kriisist.
See areng võttis kõige vähem aega Eestis, kus esimese
nelja aastaga viidi ellu radikaalsed majandusreformid
ja loodi keskkond turumajanduslikuks arenguks (vt
alapeatükk 1.5). Lätis ja eriti Leedus võttis stabiliseerumine ning kasvule pööramine mõni aasta rohkem
aega. Sotsiaalsete reformidega nii ruttu ei läinud. Oli
küll algust tehtud ravi- ja pensionikindlustuse süsteemide rajamisega, kuid kiiresti vaesunud rahva sotsiaalse kaitse tõhus süsteem jäi loomata. Viidates majanduslike võimaluste kasinusele, loobuti „eluvõõrastest heaoluühiskondade ideedest” tagada kõigile inimväärne
elatusmiinimum. Poliitikas tugevnes majanduslike
huvirühmade surve ja laulva revolutsiooni vaimustus asendus kodanike võõrdumisega riigist. Eestis korvas sotsiaalse turvatunde puudumist suurem üldine
optimism riigi majandusliku ja tehnoloogilise arengu
suhtes. Eestlaste ja Eesti venelaste hinnangud riigi
arengutele püsisid kogu siirdeaja jooksul palju positiivsematena kui Lätis ja Leedus (vt ka peatükk 3).
Teine periood algas 1997. aastal, mil Eesti sai esialgse kutse ühinemiskõnelusteks Euroopa Liiduga
ning ka Läti ja Leedu said sellest oma liitumisettevalmistusteks väga suurt innustust, nii et 1999. aastal said kõik kolm Balti riiki ametliku liitumiskutse.
Perspektiiv saada esimeses laienemislaines Euroopa

Liidu liikmeks, samuti NATO liikmesuse väljavaade
aitasid kaasa poliitilise konsensuse kujunemisele, mis
toetas poliitilist ja majanduslikku reformipoliitikat,
kuid milles siirdeajal teravnenud inimarengu probleemid (sündivuse langus, sotsiaalse ebavõrdsuse kiire
süvenemine, kasvanud usaldamatus poliitiliste institutsioonide vastu) ei kuulunud prioriteetsete väljakutsete hulka. Majanduse liberaliseerimisega kaasnenud
ühiskonna lõhestumine „võitjateks” ja „kaotajateks”
muutis sajandi lõpuks valdavaks ootuse, et riik tegeleks sotsiaalsete küsimustega tõhusamalt. Ennast teistest Balti riikidest majandusarengus lahti rebinud
Eesti avalikus debatis tõusid samuti esile seni marginaalseks peetud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemad. Rahva hulgas süvenesid pettumusmeeleolud,
Eestis langes toetus valitsusele ja parlamendile aastatel 2000−2001 kõige madalamale tasemele pärast taasiseseisvumist.
Kolmas periood Eesti, Läti ja Leedu arengus
algas meie maade saamisega Euroopa Liidu liikmeteks 1. maist 2004. Euroopa Liitu astumisega kaasnenud üldise heaolu kasvu ja peagi järgnenud majanduslanguse perioodi võib ühelt poolt pidada siirdeaja
lõpule jõudmiseks, teisalt aga iseloomustada kui
uuel teelahkmel olekut, uute põhimõtteliste valikute
aega. Perioodi algust iseloomustab kõigis Balti riikides tugev majanduskasv, kümne protsendini ja sellest
ülegi ulatuv SKT suurenemine 2005. aasta kevadest
2007. aasta sügiseni. Seda alaperioodi võib nimetada
heaolu kasvu ja ühiskondliku rikkuse rahuliku kogumise ajaks, mil põhimõttelisi muutusi ei kavandatudki, vaid nauditi saabunud edu vilju. Siirdeaja lõppu
jõudmist tähistas rahva rahulolu tõus ning materiaalse heaolu kasv ka seni kehvemas olukorras olnud rühmade, sealhulgas venekeelse vähemuse seas. Kiirele
tõusule järgnenud sügav majanduskriis on proovile
pannud kõigi kolme Balti riigi kestlikkuse. Rahvusvahelise ekspertiisi põhjal saame tõdeda, et sellest katsumusest on Eesti tulnud välja võitjana, kuid ka Leedu
ning kõige rängemasse langusesse pööranud Läti on
suutnud halvimast toibuda ja oma arengu loodetavasti
taas paremuse poole pöörata. Analüüsides neid jõupingutusi, on siirdeühiskondade juhtivaid analüütikuid Anders Aslund tõdenud:
„Eriti Balti riigid, kes uute rahvustena olid mures
oma suveräänsuse säilitamise pärast, (...) kartsid, et
rahanduskriis võib selle ohtu seada ning asusid oma
riikide kaitsele.
Kriisiaja poliitiline ökonoomia erineb väga suurel
määral tavalise aja omast, ning need rahvad teadsid, kuidas kriisiajal peab tegutsema. (...) Nii rahvas kui juhid
olid valmis tegema seda, mis vaja” (Aslund 2010: 88).
Eesti, Läti ja Leedu ühiskondade arengus on viimaste aastakümnete väga kiired muutused tekitanud traditsiooniliste väärtuste ja tegelike ühiskondlike olude konflikti, koguni eetilise kriisi, mille
üheks ilminguks on sotsiaalse ebavõrdsuse ja nõrgemate ühiskonnaliikmete marginaliseerituse pidamine
turumajanduslike reformide „loomulikuks” kaasnäh-

Tabel 1.1.1. Kõige suuremate ja kõige väiksemate
sotsiaalkaitse kogukulutustega riigid Euroopa Liidus
2000
2004
2008
Kõige suuremad sotsiaalkulutused (% SKT-st)
Prantsusmaa

29,5

31,3

Taani

28,9

30,7

29,7

Rootsi

29,9

31,6

29,4

30,8

Holland

26,4

28,3

28,4

Belgia

26,2

29,2

28,3

Kõige väiksemad sotsiaalkulutused (% SKT-st)
Leedu

15,8

13,4

16,2

Bulgaaria

10,2

9,7

15,5

Eesti

13,9

13,0

15,1

Rumeenia

13,0

12,8

14,3

Läti

15,4

13,1

12,6

Allikas: Eurostat

tuseks. Rahvusvahelised võrdlused näitavad, et kõik
kolm Balti riiki on sarnased selle poolest, et majandusliku tõusu aastatel ei tekkinud selget suundumust Euroopa mastaabis suure sotsiaalse ebavõrdsuse
vähendamisele, vaid jäädi oma sotsiaalkulutuste ulatuselt ja sotsiaalkaitse tasemelt Euroopa Liidu maade
tagaritta (vt tabel 1.1.1).
Vähese solidaarsuse üheks oluliseks põhjuseks on
elanikkonna rahvuslik lõhestatus. Poliitikateoorias on
juhitud tähelepanu sellele, et põhjamaise heaoluühiskonna olulisi tegureid on olnud ühiskonna rahvuslik
homogeensus. Tugeva ühiskultuuri pinnalt on suhteliselt lihtsam saavutada vastastikuse solidaarsuse ja
sotsiaalse õigluse põhimõtete loomulikuks pidamist
ja riigi käsitamist rahvakoduna. Eriti Eestis ning Lätis
on põhjamaise ühiskonna jaoks iseloomulikku solidaarsust saavutada raske veel sellepärast, et paljud
sotsiaalsed probleemid seonduvad rahvusküsimusega.
Paraku näeme, et ka vanas Euroopas ning isegi Põhjamaades on üleilmastumise ja kriiside mõjul suurenenud immigratsioon tekitanud pingeid, konflikte ning
koguni vägivaldseid kokkupõrkeid. Heaoluühiskonna
alustalad on löönud kõikuma just nüüd, mil „uued
demokraatiad” vajaksid nende tugevust.
Majanduskriisi aeg on raskete murede kõrval toonud ka lootust, et just surutise mõjul leiavad inimesed jälle üksteist, pöörduvad materiaalsete väärtuste
juurest inimliku soojuse ja usalduse hindamise juurde
ning oskavad kriitilisemalt võrrelda tarbimisühiskonna virvatulukesi põhjamaise jätkusuutliku heaoluga.
Kriisijärgses õhkkonnas on Balti riikides tugevnenud püüd liikuda seniselt majandusedu kui absoluutset väärtust järginud arengurajalt inimarengut
väärtustavale mudelile. See püüd paistis silma näiteks sotsiaalse suunitluse esilekerkimises erakondade valmislubadustes Eesti 2011. aasta parlamendivalimistel. Kõige olulisema sotsiaalse väljakutsena
on kõigi kolme Balti riigi ette kerkinud nii madalast
sündivusest kui ka suurenenud väljarändest tulenev
rahvastiku kiire kahanemise oht. Selle ohu pehmen-
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damiseks vajalike sotsiaalsete reformide vajalikkus
ning konkreetne sisu on jätkuvate vaidluste aineks,

millele ka käesolev inimarengu aruanne püüab pakkuda analüütilist tuge.

1.2. Globaalne inimarengu indeks:
Läänemere maade sarnased ja
erinevad arengujooned
Peeter Vihalemm
Alates 1990. aastast ÜRO arenguprogrammi (UNDP)
avaldatav globaalne inimarengu indeks tegi 2010. aastal läbi suured muutused. Inimarengu kolm põhidimensiooni – tervis, haritus ja elujärg – jäid endisteks,
kuid muutusid harituse ning elujärje indikaatorid ja
indeksi arvutamise viis.
Muutused globaalse inimarengu indeksi koostamisel
Võrreldes ÜRO varasemate aastate inimarengu aruannetega, on globaalse inimarengu indeksi koostamisel 2010. aastal tehtud märkimisväärseid muutusi nii
indeksi põhinäitajate määratlemisel kui ka koguindeksi arvutamisel.
Varasematel aastatel iseloomustati haritust täiskasvanute kirjaoskusega ja tasemehariduse määraga,
eri tasemetel õppijate osakaaluga vastavas vanuserühmas. Kuna kirjaoskuse näitaja on aga enamikus arenenud maades juba aastakümneid püsinud maksimaalse
lähedal, ei peetud seda enam vajalikuks mõõta, vaid
piirduti eksperthinnangutega, mis kõikusid 99 ja 100
protsendi vahel (Eesti puhul 2009. aastal 99,8%). 2010.
aasta inimarenguindeksis võeti seniste haridustaseme
näitajate asemel maade võrdlemiseks kasutusele kaks
uut hariduse indikaatorit: keskmine õpinguaastate
arv (see oli tasemehariduse määra asemel kasutusel ka
varem, kuni 1995. aastani) ja eeldatav õpinguaastate
arv laste kooli minemisel. Nagu kõigi teiste indikaatorite puhul, lähtuti ka hariduse (osa)indeksi arvutamisel
ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertide arvutustest ning prognoosidest, viimaste aluseks on 2009. ja 2010. aasta puhul andmed 2008. aasta, mõnel juhul ka 2007. aasta kohta (sh näiteks eeldatav õpinguaastate arv kooliminevate laste puhul).
Elujärje indikaatorina kasutati varem sisemajanduse kogutoodangut (SKT) ühe inimese kohta (ostujõudu arvestades). 2010. aasta aruandes mindi üle
rahvamajanduse kogutulule (RKT) (gross national
income, GNI) ühe inimese kohta (ostujõudu arvestades). Kui SKT iseloomustab antud territooriumil
toodetud lõpphüviste koguväärtust (sh välisfirmade
toodetut), siis RKT lähtub antud riigi ettevõtete ja
püsielanike toodetust ja võtab arvesse ka nende välismaal teenitud tulu. Eesti puhul ei ole erinevused SKT ja
RKT vahel kuigi suured, SKT on 6−7% suurem. Riikides, kus on palju välisfirmasid, võib SKT ületada
RKT-d mitmekümne protsendi võrra, näiteks Islandil
46%, Luksemburgis 50%.
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Erinevalt varasematest aastatest, mil inimarengu
indeksi arvutamisel lähtuti kahe aasta tagustest andmetest, 2009. aastal näiteks 2007. aasta andmetest, on
2010. aasta tabelites aluseks ekspertide prognoosid
2010. aasta kohta, RKT ja SKT puhul aga on aluseks
Rahvusvahelise Valuutafondi üllitatud IMF World Economic Outlook aprillist 2010. Nagu eespool osutatud,
on Eesti, Läti ja Leedu tegelik areng oodatust enamasti
veidi soodsam, nii et 2010. aasta sügisene ja 2011. aasta
kevadine prognoos oli juba veidi positiivsem kui 2010.
aasta kevadine (IMF World Economic Outlook October
2010, IMF World Economic Outlook April 2011). Oluline on märkida, et 2010. aasta inimarengu indikaatorid
kajastavad majanduskriisi-aegset olukorda, selle kujunemist 2008, kõrgpunkti 2009 ja taandumist 2010.
Inimarengu indeksi kolmanda dimensiooni, tervise puhul kasutati sama indikaatorit mis varasematel aastatel, oodatavat eluiga sünnihetkel, kuid sellegi puhul lähtuti ekspertide prognoosist 2010. aasta
kohta, mitte kahe-kolme aasta tagustest andmetest
nagu varem. Tuleb tähele panna, et see 2008. aastal
Eesti suhtes tehtud prognoos (73,7 aastat) osutus tagasihoidlikumaks tegelikust arengust. Statistikaameti
andmetel oli keskmine oodatav eluiga Eestis 2009. aastal 75 aastat.
Varasemate aastatega võrreldes muutus 2010. aastal ka inimarengu indeksi arvutamise metoodika,
koondindeksi arvutamisel kasutati osaindeksite aritmeetilise keskmise asemel geomeetrilist keskmist.
Selleks et säilitada võrdlusvõimalus möödunud
aastatega, on ÜRO inimarengu aruande tabelites ja
statistilises andmebaasis, millele need tuginevad, uue
metoodika kohaselt ümber arvutatud ka kõik varasemad indeksid ning nende komponendid kuni 1980. aastani. Nagu näeme tabelist 1.2.1, on erinevused uue
ja vana metoodika rakendamisel märkimisväärsed.
Need puudutavad nii koondindeksit kui ka osaindekseid ja Eesti kohta riikide pingereas. 2009. aasta inimarengu aruande põhjal asus Eesti pingereas 40. kohal, ümberarvutuste põhjal aga mõnevõrra kõrgemal, 34. kohal, nii nagu ka 2010. aasta indeksi alusel.
Seega ei ole Eesti positsioon paranenud, nagu pealiskaudsel võrdlemisel 2009. ja 2010. aasta aruandeis
avaldatud pingerea alusel võiks arvata. Üsnagi väikest
edenemist näitavad nii koondindeksi kui ka osaindeksite väärtused. Võrreldes 2005. aastaga on edenemine
samuti küllalt tagasihoidlik, siis oli indeksi väärtus

Maade järjestus 2010. aasta
inimarengu indeksi järgi
Nii nagu mitmel varasemal aastal, olid ka 2010 kõige
kõrgema inimarenguga riikideks Norra, Austraalia,
Uus-Meremaa, USA ja Iirimaa (tabel 1.2.2).
Üheksa Läänemere maad võib inimarengu indeksi
järgi jagada kolme rühma.
1. EL-i vanad liikmed Põhjamaad ja Saksamaa, mille
puhul 2010. aasta indeksi väärtus varieerub 0,885st 0,866-ni, kohad pingereas 9. kohast 19.-ni.
2. EL-i uusliikmed Baltimaad ja Poola, mille puhul
indeksi varieeruvus on suurem, 0,812-st 0,769-ni,

Tabel 1.2.1. Eesti inimarengu indeks ja selle
komponendid 2009 ja 2010
IA indeks
Koht
Väärtus pingereas

Eluea Hariduse
indeks indeks

Rahvamajanduse
kogutulu (RKT)
indeks*

2009 algne

0,883

40.

0,799

0,964

0,887

2009 ümberarvutatud

0,809

34.

0,847

0,877

0,714

2010

0,812

34.

0,851

0,878

0,717

*2009. a algselt SKT (GDP) indeks
Allikas: Human Development Report 2010

Rahvamajanduse kogutulu (RKT) ühe
inimese kohta
2010 (ostujõudu
arvestades,
USD)**

Eeldatav õpinguaastate arv
kooli minnes
2007−2008

Õpinguaastate
arv 2010

Koht 169 riigi
pingereas IAI
alusel

Oodatav eluiga sünnihetkel
2010 (aastates)*

Tabel 1.2.2. Inimarengu indeks ja selle komponendid
eri riikides 2010

IAI väärtus

0,805 (ümberarvutatult), mis andis 31. koha, seni Eesti
parima positsiooni riikide pingereas.
Uus metoodika muudab komponentide osatähtsust inimarengu indeksi kujunemisel. Kui endise
metoodika järgi oli Eesti inimarengu indeksi kõige
nõrgemaks komponendiks eluiga, nii et 2007. aasta
Eesti Inimarengu Aruandes tõdeti, et „tervisenäitajad
on Eesti inimarengu pidur” (Vetik 2008: 11), ning kui
SKT kiire kasv mitme aasta jooksul lubas majanduskasvu nimetada Eesti tõusu mootoriks (Vetik 2008:
10), siis uus metoodika ja majanduskriis muutsid olukorra vastupidiseks. Kuigi tunduvalt madalam kui
enamikus teistes väga kõrge arengutasemega maades,
nn A-grupi riikides, ei jää eluea indeksi väärtus palju
alla hariduse osaindeksi väärtusele, samal ajal kui
majandusarengu taseme indikaator, RKT indeks, on
nendest tugevasti madalam.
Oluline muutus tehti 2010. aastal ka riikide rühmitamisel. Nende jaotamisel nelja gruppi (väga kõrge,
kõrge, keskmise ja madala arengutasemega riikideks)
loobuti senisest täpsete arvuliste kriteeriumide süsteemist – väga kõrge ja kõrge arengutaseme vaheliseks piiriks oli kuni 2009. aastani indeksi väärtus 0,900; kõrge
ja keskmise piiriks 0,800; keskmise ja madala piiriks
0,500. Selle asemel jagati 2010. aastal kõik pingeritta
võetud 169 riiki või territooriumi neljaks võrdseks
rühmaks, igas 42 riiki (teises rühmas 43), käsitades esimest rühma väga kõrge arengutasemega maade grupina, teist rühma kõrge arengutasemega grupina jne.
Eesti on oma 34. kohaga kindlalt väga kõrge arengutasemega riikide hulgas ja on seda olnud juba vähemalt 2005. aastast. Vana metoodika alusel arvutatud
indeksi ja varasemate rühmitamispõhimõtete põhjal jäi Eesti 2009. aasta indeksi järgi üsna napilt väga
kõrge arengutasemega riikide rühmast välja – indeksi
väärtus oli 2009. aastal 0,883 (kuigi 40. koha järgi algses pingereas kuulus Eesti riikide esimesse neljandikku). Ümberarvutatud 2009. aasta pingereas oli
Eesti algse 40. koha asemel kuus kohta kõrgemal, 34.
kohal, Leedu kahe koha võrra kõrgemal, 46. koha asemel 44. kohal, ja Läti 48. koht jäi endiseks.
Läti ja Leedu jäid ka uute rühmituspõhimõtete alusel maade teise rühma, kõrge arengutasemega riikide
hulka (tabel 1.2.2). Vastavalt 48. ja 44. kohal olid nad ka
ümberarvutatud 2009. aasta indeksi põhjal, 2005. aastal
asusid mõlemad kahe koha võrra kõrgemal.

Väga kõrge arengutase (esimene veerand pingereas, 42 maad)
1. Norra

0,938

81,0

12,6

17,1

58 810

2. Austraalia

0,937

81,9

12,0

20,5

38 692

3. Uus-Meremaa 0,907

80,6

12,5

19,7

25 348

4. USA

0,902

79,6

12,4

15,7

47 094

5. Iirimaa

0,895

80,3

11,6

17,9

33 078

9. Rootsi

0,885

81,3

11,6

15,6

36 936

10. Saksamaa

0,885

80,2

12,2

15,6

35 308

16. Soome

0,871

80,1

10,3

17,1

33 872

19. Taani

0,866

78,7

10,3

16,9

36 404

31. Slovakkia

0,818

75,1

11,6

14,9

21 658

32. Araabia
0,815
Ühendemiraadid

77,7

9,2

11,5

58 006

33. Malta

0,815

80,0

9,9

14,4

21 004

34. Eesti

0,812

73,7

12,0

15,8

17 168

35. Küpros

0,810

80,0

9,9

13,8

21 962

36. Ungari

0,805

73,9

11,7

15,3

17 472

37. Brunei

0,805

77,4

7,5

14,0

49 915

41. Poola

0,795

76,0

10,0

15,2

17 823

Kõrge arengutase (teine veerand pingereas, 43 maad)
44. Leedu

0,783

72,1

10,9

16,0

14 824

45. Läti

0,769

73,0

10,4

15,4

12 944

65. Venemaa

0,719

67,2

8,8

14,1

15 258

Keskmine arengutase (kolmas veerand pingereas, 42 maad)
89. Hiina

0,663

73,5

7,5

11,4

7 258

119. India

0,519

64,4

4,4

10,3

3 337

*UNESCO prognoos 2008. aasta kohta
**Prognoos IMF-i andmetele tuginedes (World Economic Outlook April 2010)
Allikas: Human Development Report 2010

kuid kohad pingereas suhteliselt ühtlased, 34.-st
45.-ni.
3. Venemaa, mille puhul indeksi väärtus on eelmise
rühmaga võrreldes sama palju madalam kui teisel
rühmal võrreldes esimesega.
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Joonis 1.2.1. Inimarengu indeksi komponendid
Läänemere maades 2010
1

0,9

0,8

0,7

Eluea indeks

Hariduse indeks

65. Venemaa

45. Läti

44. Leedu

41. Poola

34. Eesti

19. Taani

16. Soome

10. Saksamaa

0,5

9. Rootsi

0,6

RKT indeks

Allikas: Human Development Report 2010

Tabel 1.2.3. Inimarengu indeksi muutumine
Läänemere maades 1990−2010 (koht riikide
pingereas ja indeksi väärtus, ümber arvutatud
2010. aasta metoodika järgi)
1990

1995

2000

2005

2009

2010

Eesti

?

41.
0,700

37.
0,762

31.
0,805

34.
0,809

34.
0,812

Läti

39.
0,679

52.
0,652

45.
0,709

46.
0,763

48.
0,769

48.
0,769

Leedu

29.
0,709

45.
0,677

40.
0,734

42.
0,775

44.
0,782

44.
0,783

Poola

37.
0,683

38.
0,710

39.
0,753

44.
0,775

40.
0,791

41.
0,795

Saksamaa

15.
0,782

13.
0,820

?

9.
0,878

10.
0,881

10.
0,885

Taani

12.
0,797

12.
0,821

15.
0,842

16.
0,860

19.
0,864

19.
0,866

9.
7.
Rootsi
*2009. a algselt SKT (GDP)
indeks0,843
0,804

4.
0,889

6.
0,883

9.
0,884

9.
0,885

16.
16.
19.
Allikas:
SoomeHuman Development Report 2010
0,782
0,810
0,825

14.
0,863

15.
0,869

16.
0,871

Regiooni vanade EL-i
liikmete (Põhjamaad
ja Saksamaa)
inimarengu indeksite
keskmine

0,791

0,824

0,852

0,871

0,875

0,877

Läänemere regiooni
uute EL-i liikmete
(Baltimaad ja Poola)
inimarengu indeksite
keskmine

0,690

0,685

0,740

0,780

0,788

0,790

Venemaa

34.
0,692

56.
0,644

57.
0,662

68.
0,693

65.
0,714

65.
0,714

Allikas: Human Development Report 2010

Riikide pingereas paiknesid Eestist veidi eespool,
vastavalt 31., 32. ja 33. kohal Slovakkia, Araabia Ühendemiraadid ja Malta, veidi tagapool Küpros, Ungari ja
Brunei. 2009. aasta kohta ümberarvutatud pingereas
olid need riigid samuti Eestist üsna veidi ees- või üsna
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veidi tagapool. Algses 2009. aasta inimarengu aruandes Eestist ainult veidi eespool, 36. kohal asunud
Tšehhi oli tänu ümberarvutustele tõusnud 2009. aasta
pingereas 28. kohale. Eestist 2009. aasta algses aruandes veidi tagapool, 42. kohal asunud Slovakkia oli
ümberarvutatud 2009. aasta pingereas oluliselt kõrgemal, 31. kohal. Nii Tšehhi kui Slovakkia olid samadel
positsioonidel ka 2010. aasta pingereas.
Eri dimensioonide osatähtsust koondindeksi kujunemisel näeme selgemalt osaindeksite põhjal (joonis
1.2.1).
Eluea poolest on erinevused Läänemere maade
vahel kõige suuremad ning ei vanad ega uued EL-i liikmed moodusta ühtlast gruppi. Taanis on eluiga madalam kui teistes vanades EL-i liikmesmaades ja Poolas kõrgem kui Baltimaades. Hariduse indeksi alusel
on EL-i vanade ja uute liikmete vahelised sarnasused
kõige suuremad. Õpinguaastate poolest asuvad Saksamaa ja Eesti täpselt ühel tasemel, 169 riigi esikümnes.
Nii eluea kui ka hariduse poolest on Venemaa mahajäämus teistest Läänemere maadest suur. Seda ei saa
aga sugugi väita rahvamajanduse kogutulu kohta, mis
on Venemaal kõrgem kui Leedus ja Lätis. Elatustaseme
vahed vanade ning uute EL-i liikmesmaade vahel on
väga suured, elujärg on Rootsis peaaegu kolm korda
parem kui Lätis. Sissetulekute erinevusi arvesse võtmata, ainult tervisest ja haridusest lähtudes on Eesti
inimarengu tase võrreldes teiste Baltimaadega palju
kõrgem, paiknesime 2010. aastal maailma riikide hulgas 23. positsioonil, Leedu asus 36. ja Läti 39. kohal.
Inimarengu indeksi ja selle komponentide
dünaamika Läänemere maades 1990−2010
Kuidas on eri maade positsioonid inimarengu pingereas kahekümne aasta jooksul muutunud? Kas vahed
Euroopa Liidu uute ja vanade liikmete vahel on selle
aja jooksul vähenenud või suurenenud? Kas Eesti, Läti
ja Leedu areng on olnud ühesugune või erinev?
2010. aasta ümberarvutuste järgi koostatud pingeridade põhjal (tabel 1.2.3) võib öelda, et Läänemere
maad jagunesid kõrgema ja madalama inimarenguga
rühmadesse juba 1990. aastal ning vahe nende vahel
on kahe kümnendi jooksul veidi vähenenud – maaderühmade indeksite keskmine erines 1990. aastal
0,101 skaalapunkti võrra ning 2010. aastal 0,087 võrra.
Venemaa kuulus 1990. aastal sama arengutasemega
riikide rühma kui Baltimaad, inimarengu indeksi langus 1990-ndate esimesel poolel oli aga suurem ning
tõus 1990-ndate teisel poolel väiksem, nii et 2000. aastaks oli kujunenud oluline mahajäämus, mis on säilinud praeguseni.
Tabel 1.2.3 näitab olulist erinevust Baltimaade ja
Poola arengus viimase kahekümne aasta jooksul: siirdeaja algus tähendas Baltimaadele, veelgi enam Venemaale tagasiminekut nii majandusliku kui ka sotsiaalse arengu indikaatorites, Poola jäi aga sellest
puutumata, areng on olnud ühtlasem.
Baltimaade omavahelise arengudünaamika võrdlust raskendab mõnevõrra asjaolu, et 2010. aasta inimarengu aruandes puuduvad andmed Eesti ümberarvuta-

tud indeksi kohta 1990. aastal. 2009. aasta aruandes on
toodud andmed vana metoodika järgi arvutatud indeksi
kohta 1990. Eesti puhul oli indeksi väärtuseks 0,817, Läti
puhul 0,803, Leedu puhul 0,828 ja Venemaa puhul 0,821
(Human Development Report 2009: 168). Selle põhjal
võib öelda, et Leedu oli 1990. aastal inimarengu tasemelt
veidi paremal positsioonil kui Eesti ja Läti. Eesti kiire
areng siirdeaja alguses viis ta 1990-ndate keskpaigaks
Leedust ette, edumaa on säilinud praeguseni.
Inimarengu eri komponentide areng on olnud
osalt samalaadne koondindeksiga, osalt sellest erinev.
Oodatava eluea dünaamika puhul (tabel 1.2.4,
joonis 1.2.2) näeme samalaadset selget erinevust EL-i
uute ja vanade liikmete vahel, samuti taandarengut
1990-ndate esimesel poolel Baltimaades ja Venemaal,
kuid mitte Poolas.
Erinevused EL-i vanade ja uute liikmesriikide elanike oodatavas elueas on pigem suurenenud kui vähenenud: maaderühmade keskmine erines 1990. aastal 5,8
aastat, 2010. aastal 6,4 aastat. Oodatav eluiga Venemaal
jääb tugevasti maha ka EL-i uusliikmete tasemest, selle
indikaatori põhjal võib öelda, et sotsiaalne taandareng oli
Venemaal palju sügavam ja pikem kui Baltimaades.
Siinkohal on oluline rõhutada, et tabelis 1.2.4 esitatud andmed Eesti kohta erinevad Eesti statistikaameti
andmetest, mille kohaselt 1990-ndate esimese poole
tagasilangus eluea pikkuses oli suurem, nagu ka viimaste aastate eluea tõus. Statistikaameti andmetel oli
oodatav eluiga Eestis 1995. aastal 67,6 aastat, kusjuures madalseisus oldi aasta varem: 1994. aastal oli oodatav eluiga 66,5 aastat. 2009. aastaks oli aga keskmine
oodatav eluiga tõusnud 75 aastale.
Haridustaseme areng (tabel 1.2.5, joonis 1.2.3) on
Läänemere maades olnud viimastel aastakümnetel
palju ühtlasem kui inimarengu indeksi teiste komponentide dünaamika. Täiskasvanute keskmise õpinguaastate arvu põhjal ei eristu kahte maaderühma, haridustase ei ole vanades EL-i maades palju kõrgem kui
uutes liikmesmaades ja vahe on viimasel aastakümnel
olnud väiksem kui 1980-ndatel ja 1990-ndatel. Seejuures jääb haridustase Venemaal üha enam maha teistest
Läänemere maadest.
Veelgi ühtlasem pilt valitseb Läänemere maades
haridustaseme teise indikaatori puhul: kooliminevate
laste eeldatava õpinguaastate arvu maadevahelised
erinevused jäid nii 1990. kui ka 2010. aastal vähemaks
kui poolteist aastat. Erandiks on Venemaa, mis sellegi
indikaatori puhul kaldub teistest Läänemere maadest
maha jääma (tabel 1.2.6 ja joonis 1.2.4).
Tabelites 1.2.7 ja 1.2.8 ning joonisel 1.2.5 on esitatud andmed majanduse arengu dünaamika
kohta Läänemere maades kahekümne aasta jooksul,
1990−2010. Aluseks ei ole võetud mitte rahvamajanduse kogutulu ühe inimese kohta, vaid SKT ühe inimese kohta ostujõudu arvestades kui palju laiemalt
tuntud näitaja.
1

Tabel 1.2.4. Oodatava eluea dünaamika Läänemere
maades 1980−2010
1980

1990

1995

2000

2005

Eesti

69,5

69,4

68,6

70,4

72,3

2010*
73,7

Läti

69,1

69,1

68,0

71,7

72,0

73,0

Leedu

70,7

70,8

70,0

71,3

71,8

72,1

Poola

70,9

71,1

72,1

73,8

75,2

76,0

Saksamaa

73,2

75,5

76,7

78,0

79,4

80,2

Taani

74,4

75,0

75,1

76,7

77,9

78,7

Rootsi

75,7

77,8

78,7

79,7

80,5

81,3

Soome

73,1

75,2

76,4

77,6

79,0

80,1

Venemaa

67,5

67,9

65,9

65,0

65,5

67,2

*2010. aasta puhul ÜRO ekspertide prognoosid 2008. aastast − World
Population Prospects: The 2008 Revision
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69206.html

Joonis 1.2.2. Oodatava eluea dünaamika Läänemere
maades 1980−2010
90

80

70

60

1980

1990

1995

2000

2005

2010

Oodatav keskmine eluiga regiooni vanades EL-i liikmesmaades
Oodatav keskmine eluiga regiooni uutes EL-i liikmesmaades
Oodatav keskmine eluiga Venemaal
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69206.html

Tabel 1.2.5. Täiskasvanute keskmise õpinguaastate
arvu dünaamika Läänemere regioonis 1980−20101
1980

1990

2000

2005

Eesti

8,4

9,3

11,7

11,9

2010
12,0

Läti

6,3

7,6

9,4

10,1

10,4

Leedu

6,8

8,3

9,9

10,6

10,9

Poola

7,8

8,5

9,5

9,7

10,0

Saksamaa

5,7

8,1

10,5

12,3

12,2

Taani

9,0

9,6

10,0

10,1

10,3

Rootsi

9,1

10,0

11,0

11,7

11,6

Soome

8,3

8,2

8,2

10,2

10,3

Venemaa

6,9

8,1

8,6

8,7

8,8

Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69606.html

Eksperthinnangud, lähtudes üle 25 aasta vanuste isikute jaotusest haridustaseme järgi ja eri haridustasemete nominaalsest kestusest
(õpinguaastate arvust).
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Joonis 1.2.3. Täiskasvanute keskmise õpinguaastate
arvu dünaamika Läänemere regioonis 1980−2010
12

10

8

6

1980

1990

2000

2005

2010

EL-i vanade liikmesmaade (Põhjamaade ja Saksamaa) keskmine
EL-i uute liikmesmaade (Baltimaade ja Poola) keskmine
Venemaa
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69606.html (tabeli 1.2.5 andmed)

Tabel 1.2.6. Kooliminevate laste õpinguaastate
eeldatav keskmine Läänemere maades 1980−2010*
1980

1990

2000

2005

2010*

Eesti

13,7

12,9

15,0

16,0

15,8

Läti

13,3

12,7

14,2

15,7

15,4

Leedu

?

12,9

14,6

15,9

16,0

Poola

11,9

12,5

14,7

15,2

15,2

?

14,6

?

15,6

15,6

13,4

14,1

16,3

16,9

16,9
15,6

Saksamaa
Taani
Rootsi

12,8

12,9

15,9

15,8

Soome

13,3

15,0

17,7

17,2

17,1

Venemaa

12,1

12,5

12,5

13,5

14,1

*UNESCO statistikainstituudi ekspertide arvutused, 2010. aasta puhul toodud prognoos on tehtud 2008. aastal
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69706.html

Joonis 1.2.4. Kooliminevate laste õpinguaastate
eeldatav keskmine Läänemere maades 1980−2010
18

16

14

12

1980

1990

2000

2005

2010

EL-i vanade liikmesriikide (Põhjamaade ja Saksamaa) keskmine
EL-i uute liikmesriikide (Baltimaade ja Poola) keskmine
Venemaa keskmine
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/69706.html (tabeli 1.2.6 andmed)
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Näeme eespool juba mainitud väga suurt erinevust Läänemere maade kahe rühma, EL-i uusliikmete
ja Venemaa ning EL-i vanade liikmete elatustasemes. Hoolimata SKT kiirest kasvust uusliikmete hulgas 2000−2007 on erinevus maaderühmade vahel visa
kaduma. Maaderühmade keskmised erinesid 1990.
aastal 2,44 korda; 1990-ndate esimese poole tagasilanguse tõttu 1995. aastal 2,94 korda; majandustõusu
haripunktis 2007. aastal 2,04 korda; 2010. aastal prognoosi põhjal 2,17 korda. Venemaa erineb SKT taseme
poolest EL-i uusliikmetest palju vähem kui eluea ja
haridustaseme poolest.
SKT põhjal ühe elaniku kohta paiknes Venemaa
1990. aastal majanduslikult paremal positsioonil kui
Baltimaad, eriti suur oli erinevus Poolaga võrreldes.
Leedu majanduslik stardipositsioon oli selle näitaja
põhjal Eesti ja Lätiga võrreldes märgatavalt parem. Olukord muutus aastaks 2000, Eesti saavutas selge edumaa nii Läti ja Leedu kui ka Venemaa ees, kuid Poola
oli jõudnud Eestiga samale tasemele, isegi veidi ette.
Aastaid 2000−2007 iseloomustab Baltimaade väga kiire
majandusareng, kõik kolm jõuavad SKT taseme poolest Poolast ette. Majanduskriis muudab olukorda täielikult, Balti riike iseloomustab väga tugev langus, sellal
kui Poola majandus liigub tõusujoones ka 2008−2010.
Oluline on märkida, et tabelites 1.2.7 ja 1.2.8 toodud prognoosid 2010. aasta kohta tuginevad IMF-i
andmebaasile aprillist 2010, sama aasta sügisesed
prognoosid (IMF Word Economic Outlook October
2010) näitasid majanduse veidi kiiremat taastumist,
kui eeldati. 2011. aasta aprillis tehtud arvutused andsid veelgi positiivsemaid tulemusi, eriti Eesti puhul
(IMF Word Economic Outlook April 2011). Ka Leedus ja Lätis ületati IMF-i 2011. aasta aprilli analüüsi
põhjal 2010. aastal SKT tase ühe elaniku kohta võrreldes 2009. aastaga, kuigi Lätis vaid väga vähesel määral.
Baltimaade statistikaametite andmetel oli SKT kasv
2010. aastal Eestis 3,1%, Leedus 1,3%, Lätis –0,3%.
ÜRO inimarengu aruandes 2010 on inimarengu
indeksiga otseselt seotud näitajate kõrval esitatud hulk
teisigi indikaatoreid ja nende põhjal koostatud indekseid.
Üks 2010. aasta uuendusi on ebavõrdsusega korrigeeritud inimarengu indeksi ja osaindeksite esitamine, mis võtab arvesse seda, et tervis, haridus ja sissetulek on inimeste vahel ebavõrdselt jaotunud, ning
toob esile selle ebavõrdsuse ulatuse. Eesti puhul on
ebavõrdsusega korrigeeritud indeks 9,8% madalam
üldisest indeksist. Põhjamaades ja Saksamaal on ebavõrdsus väiksem, nad kaotavad ebavõrdsust arvesse
võttes inimarengu indeksi väärtusest 6,5−8,0%. Poolas, Lätis, Leedus ja Venemaal on ebavõrdsus suurem,
korrigeeritud indeks 10,8−11,5% madalam. Enamikus
Ladina-Ameerika, Aasia ja Aafrika maades on ebavõrdsusega korrigeeritud indeks 20−40% madalam,
Hiinas näiteks 23%, Indias 30%.
Subjektiivsed inimarengu näitajad
Olulisi uuendusi ÜRO inimarengu aruandes 2010 on
mitme nn subjektiivse indikaatori, nagu rahulolu,
heaolu ja õnnetunde arvesse võtmine.

Läänemere maid võrreldes selgub, et erinevused
EL-i vanade ja uute liikmete vahel on sama suured kui
nn objektiivsete näitajate puhul. Poola läheneb seejuures EL-i vanadele liikmetele ja Venemaal on rahulolu
tase sageli kõrgem kui Baltimaades.
Valikuvabadusega rahulolijaid oli Eestis 2009. aastal
Gallupi korraldatud ülemaailmse küsitluse põhjal 53%
elanikkonnast, Lätis ja Leedus veelgi vähem, vastavalt
39% ja 45%, Venemaal 50%, Poolas 74%, Põhjamaades
ligikaudu 90% (Human Development Report 2010).
Baltimaade üsna madala rahulolu taseme teiste
Läänemere maadega võrreldes toob veelgi selgemini
esile Legatumi instituudis arvutatav jõukuse ja heaolu
indeks.
2009. aasta oktoobris avaldas Briti mõttekoda Legatum Institute „õitsenguindeksi” (prosperity index),
mille alusel võrreldakse enamikku maailma riike nii
majanduskasvu ja jõukust soodustavate majanduslike,
poliitiliste ning kultuuriliste tegurite põhjal kui ka heaolu ja rahuloluga seonduvate sotsiaalsete ja poliitiliste
tegurite põhjal. Seega ületab see indeks oma haardeulatuselt ÜRO inimarengu indeksi, hõlmates peale
väliste tingimuste ja tegurite ka subjektiivset heaolu
(vt selle kohta ka Eesti Inimarengu Aruanne 2009).
2010. aastal avaldas Legatum Institute täiustatud
indeksi, mis tugineb 89 üksikindikaatorile. Need on
saadud nii statistilistest objektiivandmetest kui ka
küsitlustulemustest ning on koondatud kaheksaks
alaindeksiks, milles igaühes on nii jõukust (per capita
income) kui ka heaolu (rahulolu) mõjutavad indikaatorid.
Tabelis 1.2.9 on toodud juhtriigid „õitsenguindeksi” alusel ning näidatud Läänemere maade positsioonid maailma 110 riigi hulgas. Pingerea eesotsas
troonivad Põhjamaad, kõrgel positsioonil on Austraalia ja Uus-Meremaa. Läänemere maad jagunevad siingi rühmadesse, mis on lähedased inimarengu
indikaatorite alusel moodustatutele. Inimarengu aruandega võrreldes on erinevuseks Põhjamaade selge
liidripositsioon. Eesti oli 2010. aastal 35. kohal, Leedu
42. ja Läti 47. kohal. Paljude siirderiikide positsioon
pingereas on 2009. aastaga võrreldes langenud, kõige
enam Lätil, kuue koha võrra (41. kohalt 47. kohale).
Mitme alaindeksi põhjal on Eesti riikide neljandas kümnes, keskmise tasemega riikide hulgas. Sellest
kõrgem on Eesti positsioon ettevõtlikkuse ning valitsemise alaindeksite lõikes (23. koht).
Seejuures on Eesti väliselt jälgitavad, institutsionaalsed näitajad suhteliselt head, kuid subjektiivse
heaolu ja rahulolu indikaatorid küllaltki madalad.
Seda osutavad selgelt üldistavad iseloomustused Eestile valdkondade (alaindeksite) kaupa.
•

•

Hoolimata mõõdukalt kõrgest innovatsiooni tasemest on enamik eestlasi pessimistlikud ettevõtluskeskkonna suhtes.
Valitsemise kvaliteet Eestis läheneb Lääne-Euroopa
tasemele, kuid kodanikkond on vähem rahul.

Tabel 1.2.7. Sisemajanduse kogutoodang (SKT)
Läänemere maades 1990−2010 (USD ühe inimese
kohta ostujõudu arvestades, 2009. ja 2010. aasta
puhul 2008. aasta hindades)*
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eesti

11 096 12 143 18 096 19 935 21 401 20651 17 987 18 355

Läti

10 575

8 951

13 680 15 438 17 067 16 357 13 627 13 224

Leedu

12 860

9 674

14 429 15 654 17 144 17 753 15 384 15 327

Poola

8 598

12 367 14 504 15 417 16 472 17 275 17 783 18 406

Saksamaa 26 979 32 099 32 967 33 981 34 864 35 374 34 053 34 743
Taani

26 862 33 586 36 491 37 736 37 676 37 535 35 824 36 404

Rootsi

26 640 31 454 35 322 37 261 38 201 37 777 36 392 36 953

Soome

24 618 29 544 33 408 35 068 36 015 35 945 33 386 33 872

Venemaa

13 647

9 086

12 523 13 479 14 697 15 455 14 465 15 258

*UNDP arvutused IMFi andmebaasi põhjal 2009. ja 2010. aasta puhul prognoosid, aluseks IMF Word Economic Outlook, April 2010
Allikas: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/90406.html

Tabel 1.2.8. Sisemajanduse kogutoodangu dünaamika Läänemere maades 1990−2010 (1990 = 100)
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eesti

100

109

163

180

193

186

162

165

Läti

100

85

129

146

161

154

129

125

Leedu

100

75

112

122

133

138

120

119

Poola

100

144

167

179

192

201

207

214

Saksamaa

100

119

122

126

129

131

126

129

Taani

100

125

136

140

140

140

133

136

Rootsi

100

118

133

140

144

142

137

139

Soome

100

120

136

142

146

146

136

138

Venemaa

100

67

92

99

108

113

106

112

Allikas: autori arvutused tabeli 1.2.7 põhjal

Joonis 1.2.5. EL-i vanade ja uute liikmete ning
Venemaa majandusliku jõukuse dünaamika
Läänemere regioonis kahe aastakümne jooksul
180
160
140
120
100
80
60

1980

1990

2000

2005

2010

EL-i vanade liikmesriikide (Põhjamaade ja Saksamaa) keskmine
EL-i uute liikmesriikide (Baltimaade ja Poola) keskmine
Venemaa keskmine
Allikas: International Human Development Indicators − UNDP http://hdrstats.undp.org/en/indicators/90406.html (tabeli 1.2.8 andmed)
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Tabel 1.2.9. Legatumi „õitsenguindeks” 2009 ja
2010 kõige kõrgema jõukuse ja heaoluga riikides ning
Läänemere maades (koht 110 riigi pingereas)
Koht
2010

2009

Norra

1.

1.

Taani

2.

2.

Soome

3.

4.

Austraalia

4.

5.

Uus-Meremaa

5.

3.

Rootsi

6.

7.

Saksamaa

15.

16.

Poola

29.

28.

Eesti

35.

31.

Leedu

42.

40.

Läti

47.

41.

Venemaa

63.

62.

Allikas: The 2010 Legatum Prosperity Index

Tabel 1.2.10. Kas teie maa areneb praegu teie
meelest õiges või vales suunas? (positiivsete vastuste
osakaal, %)
2006

2007

2008

2009

2010

Eesti

53

56

42

42

45

Läti

40

26

19

7

21

Leedu

50

39

19

10

25

Poola

21

31

41

36

46

Saksamaa

23

39

38

40

36

Taani

48

59

44

42

32

Rootsi

49

44

47

53

61

Soome

52

51

36

46

45

Allikas: Eurobarometer

•

Tervisenäitajad on püsivalt üle globaalsete keskmiste, kuid elanikkond ei tunne ennast tervena.

•

Hoolimata suhteliselt kõrgest kodanikuvabaduste
tasemest ei ole Eesti elanikkond rahul oma valikuvabadusega ja on suhteliselt sallimatu vähemuste suhtes.

•

Hoolimata suhteliselt kõrgest usalduse tasemest teiste inimeste suhtes ollakse vähe haaratud sotsiaalsetesse võrgustikesse (Legatum 2010:
158−159).

Legatumi indeksi tulemused on ärgitanud küsima,
„miks ikkagi on eestlased suhteliselt julgustavate
objektiivsete näitajate juures nii rahulolematud enamvähem kõigega” (Masso 2010). Üks võimalik vastus on,
et see näitab sisemist ebakindlust, eesmärkide ähmasust ja identiteedi nõrkust. Seejuures on lätlaste ja leedulaste rahulolematus veelgi suurem (Legatum 2010:
206−207, 210−211).
Majanduskriisi tõttu olid hinnangud 2008 ja 2009
mitmes Läänemere riigis, eriti Lätis ja Leedus madalamad kui varasematel aastatel, 2010. aastal aga positiivsete hinnangute osakaal üldiselt tõusis. Ilmekalt näitavad seda Eurobaromeetri uuringutes saadud vastused
küsimusele „Kas teie maa areneb praegu teie meelest
õiges või vales suunas?”.
Siiski ilmneb nii Eurobaromeetri iga-aastastest avaliku arvamuse uuringutest kui ka muudest küsitlustest,
mida käeolevas aruandes allpool võrdlusmaterjalina
kasutame (vt alapeatükid 1.3, 3.4 ja 3.5), et eestlaste hinnangud institutsioonide tegevusele on võrreldes Läti,
Leedu ja Poolaga üsna positiivsed, lähenedes pigem
Lääne-Euroopa riikidele. Eriti paistab eestlaste optimism silma majanduskriisi aastail (vt tabel 1.2.10).
Tabel 1.2.10 osutab ka sellele, et positiivne üldine
häälestatus oma maa arengusuuna suhtes sõltub
majandusseisundi kõrval teistestki teguritest, näiteks
rahulolust poliitilise olukorraga. Hiljutised valimised
suurendavad oletatavasti positiivset häälestatust, millega võib seletada maa arengusuunale antud positiivsete hinnangute kasvu Taanis ja Poolas aastal 2007
ning Rootsis ja Lätis aastal 2010.
Üldiselt on ühiskondliku rahulolu dünaamika
palju keerulisem kui majanduslike ja sotsiaalsete
põhinäitajate areng, olulist mõju avaldavaid (sealhulgas ajaloolisest arengust ja kultuurist mõjutatud) tegureid on palju enam.

1.3. Hinnangud ühiskondlikule arengule
Balti riikides kevadel 2011
Marju Lauristin, Peeter Vihalemm
Nagu eespool iseloomustatud arengutest näha, on
Eesti, Läti ja Leedu välise sarnasuse taga küllalt palju
erinevusi nii üldpoliitilistes kui ka majandusarengut
suunavates valikutes. Ka on nende inimarengu näitajad jäänud suhteliselt tagasihoidlikeks, ehkki Eesti on
selles suhtes globaalses võrdluses mõnevõrra paremal
positsioonil. Samas on ka Eestil, veel enam aga lõunanaabritel, pikk maa areneda, jõudmaks järele EL-i
keskmisele, rääkimata kõige rikkamate ja õnnelikumate hulka pääsemisest.
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Käesolevas alapeatükis vaatlemegi lähemalt
Eesti, Läti ja Leedu elanikkonna hinnanguid toimunud muutustele, oma praegusele elujärjele ning sellele, kui oluliseks peetakse parema elujärje saavutamiseks koostööd teiste Läänemere riikidega. Selles
analüüsis toetume Eesti Koostöökogu tellitud võrdlevale uuringule, mille TSN EMOR korraldas kõigis
kolmes Balti riigis aprillis 2011 (igaühes neist küsitleti tuhandet inimest esinduslikult elanikkonna suhtes vanuses 15−74).

Rahulolu ühiskonnas toimunud muutustega
Kuigi kõigi kolme Balti riigi areng taasiseseisvumise
järel on olnud üldiselt edukas ning ka 2008.−2009.
aasta tugevast majanduslangusest hakatakse üle
saama, selgus küllalt palju rahulolematust viimase
kahekümne aasta muutustega, kusjuures see on kolmes riigis tugevasti erinev.
Rõõmustamise-kurvastamise vahekord on muutumatult positiivne ainult Eestis, suhe 50% : 21%,
Lätis on see suhe väga tugevasti kurvastamise kasuks
23% : 63%, negatiivsed hinnangud on ülekaalus ka
Leedus, kuigi mitte nii tugevasti, 25% : 40%.
Nagu eespool märkisime, on Balti riikide inimarengus olulise tähtsusega nende ühiskondade rahvuslik heterogeensus. Üldtendents paistab silma
juba kõige üldisemas suhtumises kommunismijärgsetesse arengutesse: põhirahvuste seas leidub
märksa rohkem neid, keda need arengud on rõõmustanud. Siiski domineerib ainult Eestis nii põhikui ka vähemusrahvuste seas positiivne hoiak (vt
joonis 1.3.2). On märkimisväärne, et Eesti venekeelse elanikkonna seas on muutustega rahulolijaid
isegi rohkem kui lätlaste ja leedulaste hulgas, veelgi
enam on neid aga võrdluses teiste Balti riikide vähemusrahvustega.
Ka rahulolu eri poliitikatega on üldiselt Eestis
palju kõrgem kui teistes Balti riikides, Lätis on see aga
kõige madalam. Nagu näha tabelist 1.3.1, pole Lätis
rohkem kui pool rahvast rahul peaaegu kõigi valdkondade puhul, eriti rohkesti on negatiivseid hinnanguid
riigi tegevusele sündivuse ja materiaalse toimetuleku
saavutamise, sotsiaalse ebavõrdsuse ning korruptsiooniga võitlemise alal. Korruptsioon, ebavõrdsus ja
kehv toimetulek on põhilised rahulolematuse allikad
ka Leedus. Kõige suuremaks probleemiks kõigis kolmes Balti riigis paistab olevat toimetulek töötusega, ka
Eestis on selles valdkonnas üle poole elanikkonnast
rahulolematu.
Oluline on rõhutada, et vähemuste napi ühiskonda integreerituse probleemid, mida välisvaatlejad Eesti ja Läti puhul peaaegu et kõige tähtsamaks
peavad, jäävad nende maade elanike hinnangutes
selgelt teiste sotsiaalsete probleemide varju, neid peetakse majandusest tulenevate probleemidega võrreldes vähemtähtsateks (Lätis ka madala sündivusega
võrreldes). Kõigis kolmes riigis erinevad vähemusrahvustest vastajad põhirahvusest suurema rahulolematuse poolest, kusjuures Eestis on see vahe kõige
selgem. Samas on tähelepanuväärne, et pea kõigi
valdkondade (v.a kodanikuühiskond) arengute hindamisel on Eesti venekeelsed vastajad siiski positiivsemad kui lätlased ja leedulased ning ka Läti ja Leedu
vähemuste esindajad. Eriti silmatorkav on Eesti venelaste suhteliselt positiivsem hinnang kahe valdkonna
puhul: korruptsiooni vastu võitlemine ning ühiskonna lõimumine (vt joonis 1.3.3). Kõige negatiivsemad on aga eranditult kõigi vastajarühmade hinnangud töötusega hakkama saamisele.

Joonis 1.3.1. Kas teie riigis taasiseseisvumise järel
toimunud muutused on teie jaoks isiklikult olnud
rõõmustavad või kurvastavad?
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Rõõmustavad

Läti

Leedu

Raske öelda

Kurvastavad

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011

Joonis 1.3.2. Suhtumine 20 aasta jooksul toimunud
muutustesse Eestis, Lätis ja Leedus: põhirahvuse ja
vähemusrahvuste hinnangute võrdlus
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Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011

Tabel 1.3.1. Kriitilised hinnangud riigi toimetulemisele
inimarengu probleemidega (antud valdkonna arenguid
negatiivselt hinnanute osakaal protsentides)
Eesti

Läti

Toimetulek töötusega

63

92

Leedu
85

Sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine

48

77

63

Inimeste majanduslik toimetulek,
materiaalse heaolu suurendamine

39

82

61

Võitlus korruptsiooniga

32

75

78

Sotsiaalse turvalisuse tagamine

34

65

54

Sündivuse suurendamine

23

85

50

Kodanikuühiskonna areng

33

54

49

Tervishoiuteenuste tagamine

27

65

49

Kuritegevuse ohjeldamine

20

53

40

Demokraatia areng

22

43

42

Vähemuste lõimimine, ühiskonna
integreerimine

29

40

30

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011
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Hinnangud majanduslikule
heaolule ja elukvaliteedile

Joonis 1.3.3. Eesti, Läti ja Leedu põhirahvuste
ja rahvusvähemuste hinnangud eri valdkondades
toimunud arengutele
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Sotsiaalse turvalisuse
tagamine
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-100
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Eesti muu rahvus
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Leedu põhirahvus

Leedu muu rahvus

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011

Tabel 1.3.2. Milliseks hindate oma pere
majanduslikku olukorda, võimalust elada vastavalt
vajadustele? (% küsitletutest)
Eesti

Läti

Väga hea või üldiselt hea

30

11

Leedu
24

Suhteliselt rahuldav

45

49

48

Üldiselt kehvapoolne või väga halb

25

39

28

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011

Tabel 1.3.3. Kas kakskümmend aastat tagasi oli
teie pere majanduslik olukord parem või halvem kui
praegu? (% küsitletutest)
Eesti

Läti

Leedu

Palju parem või mõnevõrra parem

41

59

46

Palju või mõnevõrra halvem

30

15

16

Samasugune

16

11

11

Raske öelda

13

16

27

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011

Tabel 1.3.4. Millisena kujutlete oma pere majanduslikku olukorda viie aasta pärast? (% küsitletutest)
Eesti

Läti

Leedu

Palju parem või mõnevõrra parem

50

35

34

Palju või mõnevõrra halvem

13

19

17

Samasugune

24

23

26

Raske öelda

14

24

23

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011
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Lähemalt vaatleme elanikkonna rahuloluhinnanguid 3. peatükis.

Igapäevase toimetuleku probleemide teravust Eestis,
Lätis ja Leedus näitavad vastused küsimustele pere
majandusliku olukorra kohta. Lätis on neid, kes hindavad seda suhteliselt kehvaks või lausa halvaks, tunduvalt rohkem kui neid vastajaid, kes peavad oma
majanduslikku olukorda üldiselt heaks. Leedus on
negatiivsete ja positiivsete hinnangute andjaid peaaegu võrdselt, Eestis aga on ülekaalus positiivsed hinnangud 2.
Suhteliselt negatiivne hinnang praegusele majanduslikule olukorrale võimendab nostalgilist hinnangut taasiseseisvumiseelsele, nõukogudeaegsele
olukorrale. Lätis hindab koguni üle poole rahvast
kahekümne aasta tagust majanduslikku olukorda
paremaks praegusest, Leedus peaaegu pool. Ka Eestis on oma pere elujärge nõukogude aja lõpul positiivseks hinnanuid suhteliselt rohkem kui neid, kes
peavad paremaks oma pere praegust majanduslikku
olukorda. Nende vastuste tõlgendamisel on muidugi
oluline arvestada, et inimesed hindavad oma olukorda
võrdlevalt ühiskonna üldpildiga, mis oli nõukogude
ajal ühtlaselt vähenõudlik, tänapäeval aga paistab
silma suurte sotsiaalsete kontrastide poolest.
Tuleviku suhtes optimistlikke inimesi on kõigis
kolmes riigis siiski rohkem kui pessimiste, seejuures
Eestis rohkem kui Lätis ja Leedus.
Majandusliku olukorra hinnangut täiendavad hinnangud elukvaliteedile, milles kajastub peale materiaalse heaolu ka üldisem sotsiaalse keskkonna mõju.
Siingi pakub huvi põhirahvuse ja vähemusrahvuste
võrdlus (vt joonis 1.3.4).
Kõige kokkuvõtlikumalt iseloomustab inimeste
suhtumist oma maa senisesse arengusse ja praegusesse olukorda vastus küsimusele „Kas seote iseenda
ja oma laste tulevikku Eestiga/Lätiga/Leeduga?”. Tabel
1.3.5 osutab olulistele erinevustele Balti riikide vahel,
Eesti puhul aga ka suhteliselt suuremale erinevusele
eestlaste ja teistest rahvustest elanike vastuste vahel.
Lähtudes kolme väikeriigi rahvastiku arengu perspektiivist, on eriti ärevaks tegev pilt vanusrühmade
lõikes (vt tabel 1.3.6). Kõigis kolmes Balti riigis on alla
30-aastaste noorte seas vähem kui pool neid, kes seovad iseenda ja oma laste tulevikku kindlalt oma kodumaaga. Leedus on koguni veerand 15−22-aastaseid
noori kindlad, et nende tulevik ei ole seotud Leeduga.
Lätis on parimas tööeas inimeste (23−45-aastaste) seas
vaid veidi üle kolmandiku veendunud oma tuleviku
seotuses selle riigiga.
Olukorras, kus kolmandik kuni pool elanikkonnast ei tunne püsikindlat seotust oma kodumaaga,
on Balti riikide inimarengu ühiseks põhiprobleemiks
saamas rahvastiku kahanemine mitte ainult vähese
sündivuse, vaid just kasvava väljarände tõttu.
Kõrge inimarengu tase, rahulolu elukvaliteediga
ning noorte soov ennast tulevikus teostada omaenda

kodumaal on kindlaim garantii, et Balti riigid suudavad säilitada ka tulevikus oma iseseisvuse ja kultuuri
ning rahva püsimise.

Eesti, Läti ja Leedu olulisus üksteisele kui ka Põhjamaade ning teiste naaberriikide olulisus on nende rahvaste jaoks üllatavalt erinev (vt tabel 1.3.7).
Samuti on märgata mõningat erinevust põhirahvuse ja vähemuste esindajate suhtumises koostöö olulisusesse teiste Läänemere riikidega. Kui Eestis on
venekeelsele elanikkonnale eestlastega võrreldes olulisem koostöö Venemaa ja Saksamaaga, siis Läti venekeelne elanikkond hindab kõrgemalt kui lätlased
peaaegu kõiki koostööpartnereid, muidugi eriti Vene-

Hinnang koostööle teiste riikidega
Balti riikide saatus on minevikus sõltunud ja sõltub
nüüdselgi ajal suhetest naabritega, see on olnud osa
kogu Läänemere regioonis toimuvast. Kuivõrd on seotus lähemate ja kaugemate Läänemere ümbruse naabritega oluline elanikkonnale? Vastused näitavad, et nii
Joonis 1.3.4. Hinnang elukvaliteedile Eestis, Lätis ja
Leedus (%)

Tabel 1.3.6. Kas seote iseenda ja oma laste
tulevikku Eestiga/Lätiga/Leeduga?
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Tabel 1.3.5. Kas seote iseenda ja oma laste tulevikku
Eestiga/Lätiga/Leeduga? (% vastajarühmast)

Jah, kindlasti

66

50

40

45

17

51

32

Leedu

23

45

32
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9

43

48

17

45

38

Leedu

13

43

44
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5

38
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37

Leedu

14

43

44
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12

20

68

16

37

47
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16
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Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011
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Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011
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Tabel 1.3.7. Kui oluliseks te peate teie riigi tihedaid majanduslikke sidemeid järgmiste maadega? (keskmised
5-pallisel skaalal, kus 1 näitab väga väikest, 5 väga suurt olulisust)
Eesti elanikkonna hinnangute keskmine

Läti elanikkonna hinnangute
keskmine

Leedu elanikkonna
hinnangute keskmine

Soome

4,30

Venemaa

4,02

Venemaa

4,09

Venemaa

4,20

Leedu

3,83

Saksamaa

3,90

Rootsi

4,06

Eesti

3,83

Läti

3,84

Läti

4,00

Saksamaa

3,63

Eesti

3,79

Leedu

3,92

Rootsi

3,53

Poola

3,76

Saksamaa

3,88

Norra

3,45

Norra

3,70

Norra

3,73

Soome

3,36

Rootsi

3,67

Taani

3,61

Poola

3,36

Taani

3,59

Poola

3,47

Taani

3,35

Soome

3,55

Hiina

3,27

Hiina

2,89

Hiina

3,12

Allikas: TNS Emor, Balti küsitlus 2011
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maad, kuid ka Eestit, Leedut ja Saksamaad. Leedus on
vähemustel loomulikult suurem huvi koostöö vastu
oma „emamaade” Venemaa ja Poolaga. Üldiselt võibki
öelda, et venekeelne vähemus on kõigis Balti riikides Vene- ja Saksa-suunalise koostöö agaram toetaja,
samas kui Põhjalaga tehtava ning Baltikumi-sisese
koostöö küsimuses on erinevused väiksemad3. Kui
Venemaa on nii Läti kui ka Leedu elanike jaoks esikohal, siis Eesti elanikkond eelistab ainsana Soomet
ning Venemaa järel ka Rootsit, Leedu aga Saksamaad
olulisuselt teise partnerina. Kõige Baltikumi-kesksem

on Läti elanikkond, kelle jaoks koostöö Eesti ja Leeduga tundub olulisemana Saksamaa ja Põhjamaadega
tehtavast koostööst.
Kokkuvõtteks võib tõdeda, et kuigi nii inimarengu
objektiivsete kui ka subjektiivsete näitajate poolest
on Eesti, Läti ja Leedu vahel palju sarnast, eristuvad
kolme Balti riigi elanikud küllaltki tuntavalt oma enesetunde ja suhtumise poolest nii riigi sisemistesse
arengutesse kui ka asendisse teiste riikide seas. See
innustab meid lähemalt süvenema kolme riigi arengutee iseärasustesse kahe viimase aastakümne jooksul.

1.4. Võrdlev pilguheit Eesti, Läti ja
Leedu postkommunistlikule arengule
Zenonas Norkus
Postkommunistliku muutusega kaasnenud „mitmekesisuse juurde naasmine” (vt Rothschild & Wingfield 2008) tähendas ka endiste kommunistlike riikide
vaheliste erinevuste suurenemist.
Turumajanduse ja demokraatia ideed olid aluseks
Baltimaade ühisele arengule kommunistlikust süsteemist vabanedes, kuid nendest ei piisa otstarbekate
tulevikuvalikute jaoks. Edasiminekuks peame endale
selgeks tegema, kuhu oleme jõudnud, milline kapitalism ja milline demokraatia Balti riikides valitseb. Kas
Balti riikide kapitalism ja demokraatia erinevad teistes postkommunistlikes maades ja arenenud lääneriikides kujunenud süsteemidest? Kas need arengud
on kõigis kolmes Balti riigis ühesugused, nii et saame
rääkida ühisest Balti teest?
Balti kapitalism(id) rahvusvahelises võrdluses
Pärast kahe aastakümne pikkust postkommunistlikku arengut võib Kesk-Euroopa ja Balti riikide (CEB)
poliitilis-majanduslikud süsteemid liigitada ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismi valdkonda. Sõna
„ettevõtluspõhine” viitab eraettevõtluse kesksele rollile – omaenese kasu taotlemisele turumajanduse tingimustes. Sõna „ratsionaalne” viitab majandussüsteemi suutlikkusele tõhusalt ressursse jaotada ning
motiveerida eraettevõtjaid kasutama oma energiat ja
andekust sotsiaalselt produktiivsel viisil.
Enamikus endistest Nõukogude vabariikidest erastasid suurema osa riigivarast endised kommunistliku
nomenklatuuri liikmed, kellest said nn oligarhid. Maades, kus reformid jäid poolikuks, võitsid nendest vähesed, samas kui kaotajad moodustasid elanikkonnast
enamiku. Murrangu tulemusena kujunes seal välja oligarhiline kapitalism, kus poliitilised ettevõtjad-kapitalistid võistlevad riigiomandi enda valdusse haaramise
ja rendisummade vähendamise nimel.4 Kesk-Euroopa ja
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Balti riikide majandusreformid olid selliste tulemustega
võrreldes hämmastavalt edukad ning CEB riigid jõudsid kümne aastaga ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismini, kusjuures suur osa elanikkonnast oli üleminekust võitnud. Nimetatud riikide edu tõestab nende
liitumine NATO ja EL-iga. Nüüd käib nn uue Euroopa
riikide vahel võistlus selle nimel, kes suudab esimesena
jõuda ühele tasemele EL-i vanade tuumikriikidega ja liituda maailma kõige arenenumate maadega. Selle liikuva
märklaua tabamisega seotud edusammude mõõtmiseks
kasutatakse SKT-d inimese kohta, inimarengu indeksit
ja muid kvantitatiivseid näitajaid. Siiski ei ole vaid eelnimetatud näitajate põhjal võimalik näha terviklikku arengut. Selleks et tabada nii-öelda suurt pilti, peame teadma,
milliseid erinevaid tootmise ja innovatsiooni institutsionaalseid struktuure kasutatakse kõrge tehnoloogilise
arengutasemega riikides. Tänapäeva sotsiaalteadustes on
tõusnud fookusesse arutelu kapitalismi eri tüüpide üle.
Võimalike arengusihtidena võime näha mitut erinevat
ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismi mudelit.
Tabelis 1.4.1 on toodud nimekiri tunnustest, mis
iseloomustavad kahte ratsionaalse ettevõtluspõhise
kapitalismi ideaalmudelit: liberaalset kapitalismi ehk
liberaalset turumajandust ja sotsiaalset kapitalismi
ehk koordineeritud turumajandust, kusjuures esimese
mudeli musternäitena on käsitletud USA-d ja teise kirjeldamisel on aluseks võetud Saksamaa (vt Hall & Soskice 2001; Amable 2003; Lane & Myant 2007; Norkus
2008). Kapitalismi avaldumisvormide teooria kirjeldab
üht kahest ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismi
mudelist strateegiliselt koordineeritud kapitalismina,
rõhutades nõnda ettevõtetevahelise turuvälise koordineerimise suurt rolli. Sama kapitalismimudelit nimetatakse ka sotsiaalseks kapitalismiks, sel juhul keskendub tähelepanu koordineeritud ja liberaalse kapitalismi
erinevale mõjule sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Kui

3

Lähemalt vaatleb koostöö perspektiive Läänemere regioonis käesoleva aruande 7. peatükk.

4

Venemaal kujunes pärast 2000. aastat välja teist tüüpi poliitiline kapitalism, kus oligarhid on riigi kontrolli all. See on monopoolne
riigikapitalism.

võrrelda riike, mille majanduslik tootlikkus ehk SKT
inimese kohta on ühetaoline, näeme, et liberaalse kapitalismiga kaasnevad väiksemad maksud (kuid samas ka
vähem avalikke hüvesid), madalam töötuse tase (kuid
rohkem vange), suurem ebavõrdsus, kõrgemad võõrdumis- ja madalamad solidaarsusnäitajad, rohkem
vabadust (rikaste jaoks), suurem sotsiaalne ebakindlus ja suurem vaesus kui sotsiaalse kapitalismi puhul
(Kenworthy 2004; Pontusson 2005). Liberaalse turumajanduse korral pakub sotsiaalkaitse süsteem heaoluriigi seisukohalt minimaal-seid sotsiaalseid hüvesid
(vt Esping-Andersen 1990). Koordineeritud turumajanduse puhul on vajalik rikkalikum sotsiaalkaitsesüsteem. Kui töötajatele ei tagataks kaitset töötuse eest, ei
investeeriks nad spetsiifilisse inimkapitali.
Kui tabelis esitatud institutsionaalsed valdkonnad
üksteist täiendavad, siis on kõigist sfääridest saadav
tulu suurem. Kui aga eri sfääride, näiteks majanduse ja
hariduse institutsionaalne loogika on omavahel vastuolus, siis nendest saadav tulu kahaneb. Sellises olukorras väheneb riigi rahvusvaheline konkurentsivõime
ja tekib surve sidusama institutsionaalse struktuuri
loomiseks. Kuna liberaalse turumajanduse tingimustes tegutsevatel ettevõtetel on vähem „kannatlikku”
kapitali, on nad sunnitud nõudluse languse puhul tööjõust vabanema. Töösuhete paindlikkusega kaasneb
aga töötajate ebalojaalsus oma ettevõtte suhtes. Selliseid töötajaid palkavad ettevõtted väldivad investeerimist töötajate väljaõppesse. Seega puuduvad neil
kõrgekvaliteediliseks mitmekesiseks tootmiseks vajalike oskustega töötajad. Puuduva töökaitse ja töötute
nõrga kaitse tingimustes väldivad ka töötajad investeerimist spetsiifilisse inimkapitali (kutseharidusse
ja erialasesse väljaõppesse) ning eelistavad universaalsemaid teadmisi ja oskusi pakkuvat ülikooliharidust ning „õppima õppimist”, et suuta pärast vallandamist kiiresti ümber orienteeruda ja uus töökoht
leida. Kitsale spetsialiseerumisele on eelistatud kohanemisvõime. Kapitalismi eri mudelite sisemine loogika takistab täiusliku kapitalismi loomist mudelite
paremate omaduste ülevõtmise teel (nt võiks üle võtta
Rootsi sotsiaalkaitse, USA riskikapitali turu ja Saksamaa ametialase väljaõppe süsteemi). Kuigi see võib
tunduda terve mõistusega vastuolus olevana, tõendab
kapitalismi avaldumisvormide teooria, et eri mudelitest kombineeritud „parimatel praktikatel” põhinev
süsteem toimiks tegelikkuses kõige halvemini.
Ei ole olemas mingit sidusat institutsionaalsete
meetmete komplekti, mille rakendamine muudaks riigi
konkurentsivõimeliseks suure lisandväärtusega tööstusharude ja teenuste kõigis valdkondades. Koordineeritud turumajanduse institutsioonid pakuvad suhteliselt suuremaid eeliseid ettevõtetele traditsioonilistes
tööstusharudes (näiteks autoehituses ja tootmisvahendite, tööstuse sisseseadete tootmises), kus edu tagatiseks
on pidev innovatsioon. Need on kogukonnalaadsed
ettevõtted, kus on olemas ettevõttesisene tööturg ja kus
lojaalne põhipersonal (saksa keeles Hauptbelegschaft)
on ettevõttega de facto eluaegse töölepinguga seotud.

Tabel 1.4.1. Ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismi
ideaaltüübid arenenud riikides
Institutsionaalsed
valdkonnad

Koordineeritud turuLiberaalne turumajandus
majandus ehk sotsiaalehk liberaalne kapitalism
ne kapitalism
• Väärtpaberiturud kapitali allikana

Rahandus

• „Kannatamatu”, kiirele kasumile
orienteeritud kapital, riskikapital
• Hajutatud varalised õigused
• Nõrgad ametiühingud
• Tööandjast sõltuv tööjõud,
ebakindlad töökohad

Töösuhted

• Individuaalsed töölepingud
• Tähtajalisel palkamisel ja
hõlpsal vallandamisel põhinev
personalipoliitika
• Paindlik tööturg
• Tulevased töötajad investeerivad
üldoskuste omandamisse (üldine
inimkapital)

Haridus ja
väljaõpe

Ettevõtete
ja töötajate
vahelised
suhted

Ettevõtetevahelised
suhted

• Ettevõtted väldivad erioskuste
omandamisse investeerimist,
eelistades üle võtta vajalike
oskustega töötajaid teistelt
ettevõtetelt

• Ebalojaalsed töötajad

• Suhted on koordineeritud üksnes
turu vahendusel
• Ettevõtete vahel eksisteerivad
ametlikud suhted
• Üksikasjalikult määratletud
lepingud

• Pangalaenud kapitali
allikana
• „Kodupangad”, „kannatlik”
säästmisele ja pikaaegsele
kasumile orienteeritud kapital
• Põhiomanik (suuromanik)
• Tugevad ametiühingud
• Kollektiivsed töölepingud,
töökaitse ja töötute kaitse
• Eluaegsed töölepingud
• Töökoha demokraatia
• Jäik tööturg
• Tulevased töötajad
investeerivad erioskuste
omandamisse (spetsiifiline
inimkapital)
• Ettevõtted investeerivad
töötajate koolitamisse,
erioskuste omandamisse

• Lojaalsed töötajad,
kogukonnalaadsed ettevõtted
• Strateegiline
koordineerimine turuväliste
kanalite ja mehhanismide
vahendusel
• Usaldus- või haru-ühingute
võrgustikud
• Koostöösuhted

Allikas: Hall & Soskice 2001; Amable 2003; Lane & Myant 2007; Norkus 2008

Hauptbelegschaft on kõrgekvaliteedilise ja mitmekülgse
toodangu pakkumiseks vajaliku vaikimisi tehnoloogilise teabe kandja. Liberaalse turumajanduse institutsioonidel on suhtelised eelised uute tööstusharude
puhul, kus kõige olulisemad on radikaalsed uuendused.
Need eelised tulenevad riskikapitali vabast kättesaadavusest ja üldise inimkapitaliga paindlikust tööjõust.
Kuna nüüdne uudiskaup võib kümne aasta pärast
olla traditsiooniline toode, pole kuigi otstarbekas üritada koostada lõplikke nimekirju mõlemat tüüpi tööstusharudest. Viimasel kahel aastakümnel on liberaalse turumajanduse mudelit kasutavad riigid näidanud
paremaid tulemusi info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaga seotud tööstusharudes, samas kui
koordineeritud turumajandusega riigid on olnud
konkurentsivõimelisemad autode, elektrotehnika,
mikroelektroonika ja tootmisvahendite tootmisega
seotud tööstusharudes. Sel perioodil on palju kirjutatud ja räägitud koordineeritud turumajanduse mudeli
hääbumisest. Prognoosi põhjendati argumendiga, et
majanduse üleilmastumine toob kaasa liberaalse turumajanduse süsteemi kasutuselevõtu terves maailmas.
Kokkuvõttes selgus siiski, et analüütikud olid vääriti
tõlgendanud protsesse, mille tulemusena koordinee-
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Joonis 1.4.1. Majandusareng ja üldine koordinatsiooniindeks
USA

35

Norra

SKT ühe inimese kohta ostujõudu arvestades (tuh USD)
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Turupõhine koordinatsioon
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Üldine koordinatsiooniindeks
Uued EL-i liikmed ja Balkan

4

5

6

7

Valgevene

8

9
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11

12

Strateegiline koordinatsioon
Ida-Euroopa ja Aasia

Allikas: Knell & Srholec 2007

ritud turumajandused kohanesid globaliseerumisega,
kaotamata samas oma erijooni. Globaliseerumine tõi
institutsionaalse arbitraaži levimise kaudu esile koordineeritud turumajandusega riikide institutsionaalsed eelised. Institutsionaalne arbitraaž on süsteem,
mille alusel transnatsionaalsed ettevõtted paigutavad
oma ülemaailmsete tootmiskettide segmendid nendesse riikidesse, kus on konkreetse segmendi jaoks
kõige soodsam institutsionaalne keskkond. Koordineeritud turumajandusega riikide jätkusuutlikkusest
andis selget tunnistust Saksamaa ja Põhjamaade hea
toimetulek hiljutise ülemaailmse majanduskriisiga,
samas kui liberaalse turumajandusega riigid kannatasid majanduskriisi tagajärjel rohkem. Needsamad
USA rahandussüsteemi tunnusjooned, mis andsid
talle suhtelise eelise uue pikaajalise tõusulaine alguses
kaks aastakümmet tagasi, muutsid ta kriisi epitsentriks ja kasvulavaks.
Saabuv kuues Kondratieffi laine võib liberaalse
turumajandusega riikidele pakkuda uue tulevikuvõimaluse biotehnoloogilise tööstuse arengukeskkonnana. Ratsionaalne ettevõtluspõhine kapitalism jaguneb aga kaheks põhiliigiks ka tulevaste aastakümnete
vältel, pakkudes valikut liberaalse turumajanduse ja
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koordineeritud turumajanduse vahel. Need ideaaltüübid annavad raamistiku ka Balti riikide tulevikust
mõtlemiseks.
Joonisel 1.4.1 on kujutatud tulemusi, mille andis
hiljutine katse rakendada turupõhise/strateegilise
koordinatsiooni indeksit andmetele, mis koguti aastatel 2001–2004 kõrgeltarenenud maade ja postkommunistlike riikide kohta.5 Kuigi kvantitatiivse analüüsi abil saadud üldpilt võib tunduda õige, varjab
see kvalitatiivseid erinevusi kõrgeltarenenud riikide
ja vähemarenenud postkommunistlike riikide vahel.
Liialt sirgjooneline oleks näiteks järeldada, et Venemaa kasutab sama kapitalismimudelit mis USA või et
võrdusmärgi saab asetada Prantsusmaa ja Valgevene
kapitalismiliigi vahele, sest nii jääks tähelepanuta
kvalitatiivne erinevus: USA ja Prantsusmaa sammuvad ülemaailmse tehnoloogilise arengu esirinnas,
samas kui Valgevene ja Venemaa mahajäämus selles valdkonnas on suur. Kuigi Venemaa poliitiline
oligarhiline kapitalism võis teatud ajahetkel vägagi
metsik olla 6 , seisab see vabaturumajanduse põhitunnustest palju kaugemal kui Balti riikides kujunenud
kapitalism.

5

Indeks koosneb kaheteistkümnest kvantitatiivsest näitajast, mis on valitud välja, juhindudes Peter Halli ja David Soskice teooriast
kapitalismi avaldumisvormide kohta.

6

Vastavalt Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga regulaarselt avaldatavatele üleminekuaruannetele ei ole Venemaa kunagi
olnud postkommunistlike riikide seas liberaliseerimise seisukohast liidripositsioonil. Sotsiaalteadlaste hulgas on üldteada asjaolu, et
muutujatele orienteeritud kvantitatiivsete uuringute ja sügavuti minevate juhtumiuuringute lõppjäreldused lahknevad sageli.

Joonis 1.4.2. Üldise tootlikkuse suurenemise panus
keskmisesse SKT kasvu, 1995–2001
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Asjatundjate seas valitseb üsna üldine üksmeel, et
uute EL-i riikide seas on Eesti kõige puhtakujulisem
liberaalse turumajanduse näide, samas kui Sloveenia on ainsana üsna selge näide koordineeritud turumajanduse kohta (vt Buchen 2007; Feldmann 2006;
Frane, Primož & Tomšič 2009). Teistes EL-i uutes
liikmesriikides on kombineeritud koordineeritud ja
liberaalse turumajanduse meetmeid, kusjuures Läti ja
Leedu seisavad lähemal neoliberaalsele Eestile ning
Visegrádi grupi riigid kalduvad pigem EL-i vanade
liikmesriikide (eelkõige Saksamaa ja Austria) koordineeritud kapitalismi mudeli poole. See annab põhjust
rääkida neoliberaalsest Balti kapitalismimudelist,
mille musternäide või juhtfiguur on Eesti oma tasakaalustatud riigieelarve ja tulude ümberjagamist vältiva maksupoliitikaga. Kõigis kolmes Balti riigis on
töösuhted detsentraliseeritud ning töötajad ei võta
ühiselt otsuseid vastu. Nii töötajate kui ka tööandjate
organiseeritus on vähene ja erasektoris ametiühingud
peaaegu puuduvad (vt Kohl & Platzer 2004: 237). Ühel
töökohal püsitakse lühikest aega ning CEB riikide hulgas on Balti riikides keskmine töösuhte kestus kõige
lühem (Cazes & Nesporova 2001). Kõigis Balti riikides
liiguti anglosaksi süsteemi poole, kus väärtustatakse
kolledži- ja ülikoolihariduse kaudu omandatavaid
põhi- ja üldoskusi, samas kui väljaõppe pakkumine
kutseõppeasutustes on suhteliselt vähene.
Samas ei leidu Balti riikides aktiivseid ega likviidseid väärtpaberiturge või ka märkimisväärset aktsiaturul põhinevat kapitaliseerimist. Sarnaselt teiste
postkommunistlike riikidega ei ole Balti riigid riskikapitali küllaldaseks pakkumiseks piisavalt jõukad.
Just lihtne juurdepääs riskikapitalile muudab liberaalse turumajandusega riigid radikaalsetel uuendustel
põhinevate uute tööstusharude jaoks eelistatud keskkondadeks. Balti riikide majanduskasv põhineb seevastu kapitali ja tehnoloogia sissevoolul. Kuni Balti
riigid ei ole saanud piisavalt jõukaiks ega ole asunud
tehnoloogilise arengu eesliinile, on arenenud riikide
majandusmudelite suhtelisi eeliseid käsitlevad teooriad tarvilikud eeskätt pilgu heitmiseks tulevikku,
samas kui riikide praeguse olukorra analüüsimisel on
selliste teooriate kasulikkus piiratud.
Küpse ratsionaalse ettevõtluspõhise kapitalismiga riikides on uurimis- ja arendustegevusel põhinev tehnoloogiline innovatsioon ainus tootlikkuse
suurendamise vahend. Vähemarenenud riikides saab
tootlikkust suurendada ka veel kasutamata ressursse
ekspluateerides (s.t ekstensiivse kasvu abil) või jäljendamise teel (tehnosiire). Postkommunistlik turumajandusele üleminek hõlmas kahte teineteisega kattuvat
protsessi: (1) tehnoloogialõhe ületamine ehk tehnoloogilise arengu eesliinil tegutsevatele riikidele järelejõudmine; (2) maailmamajandusega lõimumine ning
rahvusvahelises tööjaotuses oma koha leidmine.

Tööhõive

Kokku

Allikas: Burgess, Fabrizio & Xiao 2004

Postkommunistlike riikide seas saavutasid Balti
riigid EL-iga liitumisele eelnenud aastatel 1995–2001
suurima üldise tootlikkuse (täistootluse) kasvu (vt
joonis 1.4.2). Hinnanguliselt suurendas täistootluse
kasv SKT-d Eestis 4,25%, Lätis 3,75% ja Leedus 3%
aastas. Need hinnangulised näitajad on mõnevõrra
suuremad kui teiste EL-iga liitunud riikide vastavad
näitajad ja oluliselt suuremad kui eurotsooni riikide
näitajad (Burgess, Fabrizio & Xiao 2004: 25).7 Seda
võib tõlgendada kui tõestust Balti majandusmudeli
suhteliste eeliste kohta,8 mis tänu oma avatusele radikaalsete uuenduste suhtes oli võimeline edukamaks
tehnosiirdeks võrreldes teiste postsotsialistlike siirderiikidega.
Postkommunistliku ülemineku tingimustes olid
põhilisteks tehnosiirde vahenduskanaliteks välismaised otseinvesteeringud. Uue tehnoloogia omandamine käis käsikäes välismaiste otseinvesteeringute
ligitõmbamise ja ärakasutamisega. Kuid sugugi mitte
kõigi välismaiste otseinvesteeringute puhul ei tekkinud uue tehnoloogia positiivset kohalikele ettevõtetele ülekandumise efekti, mis suutnuks viia kogu tööstusharu lähemale tehnoloogilisele tipptasemele. Kui
ülekandumisefekti ei avaldunud, võis tagajärjeks olla
kahe majandusega riik: üks majandus põhineb sellisel juhul välismaiste ettevõtete tegevusel ja teine kodumaistel väikeettevõtetel ning traditsioonilistel majandussektoritel.
Tuuma ja perifeeria vahel
Tehnoloogilise uuenduslikkuse vaatepunktist võib
eristada kapitalistlikke tuumikriike, pool-tuumikriike, pool-perifeerseid ja perifeerseid riike.
Kapitalistliku maailmamajanduse tuumikusse (nn
kõrgliigasse) kuuluvad kapitali poolest kõige jõuka-

7

Need aastatel 1995–2001 ilmnenud arengusuundumused võisid hiljem hääbuda.

8

Tuleb märkida, et eelindustriaalsete majanduste puhul võib riigikapitalismile omaste institutsionaalsete meetmete rakendamine luua
tõhusama raamistiku arengus teistele riikidele järelejõudmiseks. Üldiselt ei anna sama lahendus kõigil juhtudel häid tulemusi (vt
Rodrik 2007).
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mad ja arenenumad postmodernsed riigid, mis astuvad radikaalse või järjest süveneva tehnoloogilise
innovatsiooni esirinnas, ja sinna on keskendatud suurima lisandväärtusega tootmine.
Pool-tuumikriikide rühm hõlmab modernseid
riike, kes suudavad toota tuumikriikides väljatöötatud
tooteid, kuid ei ole veel võimelised iseseisvalt (intellektuaalomandi omanikena ega turustajatena) välja arendama ega organiseerima tooteahelaid kõrgtehnoloogiliste või kaubamärgiga toodete valmistamiseks või
nendega seotud teenuste pakkumiseks.
Pool-perifeersed riigid pakuvad oskusi ja majanduskeskkonda, mis sobib pooltoodete (teras, tööstuskemikaalid, naftarafineerimistooted) ja lihtsamate väikese lisandväärtusega toodete (nt rõivad, jalatsid) valmistamiseks. Selliste toodete rahvusvahelise konkurentsivõime seisukohast on kõige olulisemad madalad
tööjõukulud.
Perifeersed riigid suudavad maailmaturul konkureerida toorainete (nafta, gaas, süsi) pakkujatena. Kui
perifeersel riigil ei ole loodusvarasid, siis võib sellise
riigi majandamine käia välisabi toel ja tööjõu eksportimise abil teistesse riikidesse, kusjuures emigrantide
rahaülekanded moodustavad olulise osa riigi rahvusvahelisest maksebilansist.
Ratsionaalne ettevõtluspõhine kapitalism on
majanduskorralduse domineeriv vorm tuumik- ja
pool-tuumikriikides, samal ajal tuleb seda väga vähe
ette maailmamajanduse perifeerias ning ka pool-perifeersetes riikides on see pigem erand kui reegel, võrreldes poliitilise oligarhilise kapitalismi, riigikapitalismi
ja monopoolse riigikapitalismiga.
Pärast kahe aastakümne pikkust postkommunistlikku üleminekuperioodi on üksnes Sloveenia jõudnud
kapitalistlike riikide tuumikusse. Peamine tõestus selle
kohta on Sloveenia masinaehitussektori domineerimine
ekspordis, mis tõendab, et riik suudab alal hoida üha
kasvaval innovatsioonil põhinevat konkurentsivõimet
(vt Myant & Drahokoupil 2011: 304−305). Kesk-Euroopa
(Visegrádi) riigid, sh Poola, kehtestasid ennast pooltuumikriikidena juba postkommunistliku arengu esimese aastakümne vältel. Sellele aitas kaasa välismaiste
otseinvesteeringute sissevool sellistesse oskus- ja kapitalimahukatesse ekspordile orienteeritud tööstusharudesse nagu auto-, elektroonika- ning farmaatsiatööstus.
Nende riikide suhteliseks eeliseks on tehnoloogiliselt
arenenud keerukate tööstuskaupade tootmiseks vajalik kvalifitseeritud tööjõud ja samas madalad tööjõukulud. Postkommunistlike pool-tuumikriikide jaoks
on iseloomulik sõltuvus transnatsionaalsete ettevõtete
seesmistest hierarhiatest kui erilisest koordineerimismehhanismist. Peamiste investeerimisallikatena esinevad välismaised otseinvesteeringud ning välismaisele
kapitalile kuuluvad pangad. Samuti iseloomustab seda
kapitalismiliiki ärijuhtimise erivormina kohalike tütar-

9

ettevõtete allumine transnatsionaalsete ettevõtete peakontoritele (vt nt Nölke & Vliegenthart 2009; Bohle &
Greskovits 2006; Bohle & Greskovits 2007).
Postkommunistlike pool-tuumikriikide nõrk
külg on innovatsioon. Riikides, kus tegutseb palju
transnatsionaalsete ettevõtete tütarettevõtteid, keskendub uurimis- ja arendustegevus enamasti katsetamisele ja standarditele. Suurem osa uurimis- ja
arendustööst tehakse riikides, kus asuvad transnatsionaalsete ettevõtete peakorterid, ja tulemused eksporditakse süsteemist sõltuvatesse pool-tuumikmajandusega riikidesse piiriüleste võrgustike kaudu, mis
ühendavad eri tootmispaiku. Seega sõltub nende pooltuumikriikide võimalus tõusta kapitalistliku maailmamajanduse kõrgliigasse sellest, kuivõrd neil õnnestub rajada ja alal hoida teadusülikoole ning nendega
seotud akadeemilisi ja uurimistöö keskusi, mida saab
rakendada nii varase etapi teadusuuringutes (alusuuringutes) kui ka hilise etapi (rakenduslikes) teadusuuringutes.
Kõigi postkommunistlike riikide seas on Eesti kõige
edukamalt välismaiseid otseinvesteeringuid ligi tõmmanud. Viimasel kriisieelsel aastal (2007) moodustasid välisinvesteeringud kogumahult 79% Eesti SKT-st –
see on 12 347 USD inimese kohta. Selle poolest edestas Eesti nii Lätit (39%, 4586 USD) kui ka Leedut (38%,
4325 USD) ja jättis selja taha isegi Visegrádi riigid:
Tšehhi (60%, 9825 USD), Ungari (70%, 9671 USD),
Slovakkia (56%, 7735 USD) ja Poola (34%, 3727 USD).9
See näitaja viitab asjaolule, et Eestit ei tuleks liigitada mitte Läti ja Leeduga samasse kategooriasse, vaid
kapitalistliku pool-tuumikriigina ühte rühma KeskEuroopa riikidega (vt Myant & Drahokoupil 2011:
279). Mõned autorid (nt Bohle & Greskovits 2006 ja
2007) on veendunud, et ka Eesti kuulub kapitalistlike
pool-perifeersete riikide hulka, kuid selle hinnanguga
ei saa nõustuda, kui võtta arvesse Eesti juhtivat positsiooni välismaiste otseinvesteeringute ligimeelitamises. Eesti eripäraks on spetsialiseerumine suurema lisandväärtusega teenustele. Kuulus Tiigrihüppe projekt
ja Skype’i tehnoloogia sümboliseerivad edukat innovatsioonipoliitikat, mis aitas vähendada ebavõrdsust
tehnoloogia esirinnas tegutsenud ja neile järele jõuda
soovinud riikide vahel.
Paradoksaalselt ähvardas aastail 2001–2007 kogetud tarbimise kasvu kuldaeg Eestit sellest arenguteest
kõrvale juhtida, kuna sel perioodil toetas raha sissevool välismaalt eeskätt siseriiklikku tarbimist ja kinnisvaraarendust, mitte niivõrd ekspordile keskendunud tööstusharude või teenuste arengut. Nagu teistes
Balti riikides, ületas palkade kasv ka Eestis kaugelt
tootlikkuse kasvu, nõrgendades nii riigi konkurentsivõimet. See võib pärast 2008–2010 läbielatud majanduslangust muutuda, kui Balti riigid võtavad eesmärgiks kõrgetasemelist uurimis- ja arendustegevust

Arvutatud UNCTAD otseste välisinvesteeringute andmebaasi põhjal, mis on kättesaadav aadressil http://unctadstat.unctad.org/

10 Ei saa ikka veel pidada iseenesestmõistetavaks, et Euroopa rahaliidus osalemine on faktor, mis kiirendab, mitte ei aeglusta Eesti
tegelikku jõudmist EL-i kõige arenenumate riikide hulka (vt nt Begg 2006).
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edendava innovatsioonipoliitika rakendamise. Muidu
võib luhtuda lootus, et eurotsooniga liitumine annab
Eesti imele uue hingamise.10
Selle asemel et saada (Sloveenia järel) teiseks postkommunistlikuks riigiks, kellel on õnnestunud tungida esmajärguliste ratsionaalset ettevõtluspõhist
kapitalismi viljelevate riikide hulka, võib Eesti arengus maha jääda ja langeda kolmandajärguliste poolperifeersete kapitalistlike riikide sekka.
„Senimaani on Eesti käinud välismaisel kapitalil põhineva moderniseerumise teed ning arvestades
riigi suurust, majanduspoliitikat ja EL-iga lõimumist
on tõenäoline selle arengusuuna jätkumine. Varasemate edulugude põhjal võib siiski järeldada, et selline
arengustrateegia ei ole järelejõudmiseks piisav, kui
riiklikku innovatsioonisüsteemi või selle sektoripõhiseid elemente ei tugevdata. Üksnes ühenduste loomine
välismaiste ja kodumaiste ettevõtete ja organisatsioonide vahel nii tootmise kui tehnoloogia tasandil tagab
sünergia tekke, kasulike mõjude edasikandumise ja
seega ka positiivse mõjuringi tekke” (Radoševič & von
Tunzelman 2006: 325).
Ehkki Läti ja Leedu kuuluvad praegu kapitalistlike pool-perifeersete riikide hulka, on mõlemad
riigid iseseisvuse taastamisele järgnenud kahe aastakümne vältel püüdnud mõningase hilinemisega käia
Eesti jälgedes. Kui väliskapital jõudis lõunapoolsetesse Balti riikidesse, olid kesk- ja kõrgtehnoloogiliseks tootmiseks sobiva tehnoloogilise võimekusega
ettevõtted juba pankrotistunud. Ettevõtete tootmisvahendid olid kasutusele võetud muul otstarbel, näiteks
teenuste pakkumise ja madaltehnoloogilise tootmise
valdkonnas (nt kohalikele turgudele kodu- või aiandusseadmete tootmine) ning suur osa tööjõust oli oma
kvalifikatsiooni kaotanud. Välisinvesteeringud olid
suunatud panganduse, telekommunikatsiooni ja infrastruktuurimonopolide sektorisse ega andnud olulist panust riikide võimesse alal hoida või uuendada
oma ekspordile orienteeritud tootmisvõimekust. Need
allesjäänud ning uued Leedu ja Läti ettevõtted, mis
suutsid pääseda välisturgudele, ühinesid selleks lõpptarbijatele suunatud rahvusvaheliste tooteahelatega
alltöövõtjatena, eeskätt vähest kvalifikatsiooni nõudvate töömahukate toodete valdkonnas. Sel moel astusid nimetatud riigid nii-öelda madalale arenguteele,
mis on omane pool-perifeersetele riikidele.
Kahjuks ei kasutatud ära kuldaega 2001–2007,
et teha pingutusi välja kujunenud mitteoptimaalselt
arenguteelt pääsemiseks. Jüri Sepa ja Tiiu Paasi sõnul
(2008: 96) oli Leedu pea ainus EL-i riik, mille majandus ujus aastatel 2000–2005 vastuvoolu üldtendentsile arendada suurema lisandväärtusega majandusstruktuure. Enamik riike (sealhulgas Eesti) läks üle
postindustriaalsele teenustepõhisele majandusmudelile (mille kõige puhtakujulisem näide on Iirimaa) ja
koges tööstuse osatähtsuse vähenemist traditsiooniliste teenuste (kaubandus, turism, transport) arvelt.
Leedus kahanes tööstuse osakaal, kuid samal ajal liiguti eemale ka tänapäevaste teenuste valdkonnast. Ka

Lätis ei olnud edasiminekut tänapäevaste teenuste alal
ja samas leidis aset tagasilangus tööstuses.
Ei Läti ega Leedu kasutanud soodsat majandussituatsiooni eelarve tasakaalustamiseks või uurimisja arendustegevuse jaoks eraldatava raha hulga suurendamiseks. Leedu mängis maha võimaluse ühineda
eurotsooniga juba 2007. aastal. Kõrgharidusreform
viibis ja kui see lõpuks 2009. aastal käivitati, ei olnud
selle mõju ootuspärane, sest reformi abil ei õnnestunud luua tingimusi ühegi teadusülikooli esiletõusuks.
Aastate 2001–2008 majanduskasvu toitis eeskätt sisetarbimine, mida kannustas välisomandis pankade
„helde” erakrediidipoliitika. Õitsesid ehitus- ja kinnisvarasektor, samas kui paljud ekspordile keskendunud tootjad kaotasid oma konkurentsieelise, sest palgad tõusid kiiremini kui tootlikkus.
Just nendel põhjustel kannatasid Läti ja Leedu
(ning seejärel kohe ka Eesti) Euroopa Liidu riikide
hulgas kõige rohkem juba ülemaailmse kriisi esimeses faasis, ülemaailmse krediidikriisi tingimustes, mis
järgnes Lehman Brothersi panga kokkuvarisemisele
2008. aasta septembris. Kriisiga toimetulekuks valisid kõik Balti riigid euro fikseeritud vahetuskursi iga
hinna eest säilitamise. See tõi kaasa siseriikliku deflatsiooni ja töötuse kasvu (kuni 20% tööjõust Lätis)
ning nii nominaal- kui ka reaalpalkade kahanemise.
Tagajärjeks oli eriti Lätis ja Leedus ennenägematult
suur väljarändelaine. Arvestades riikide aeglase taastumisega käesolevast kriisist, võivad need arengud
suruda Lätit ja Leedut veelgi allapoole, perifeersete riikide hulka, mis sõltuvad väljarännanute rahaülekannetest. See tähendaks, et rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduse arendamine on läbi kukkunud
ja eduka arengutee leidmine tulevikus näib kahtlane.
Miks Eesti edusamme tegi ning Läti ja Leedu
arengus maha jäid?
Eelneva põhjal peaks lugejal olema selge üldpilt sellest,
milline on Balti riikide olukord nüüd, kakskümmend
aastat kestnud postkommunistliku ülemineku järel.
Kõik kolm riiki on uue ja veel ebaküpse liberaalse
turumajandusega riigid. Kui kapitalistlike pool-tuumikriikide hulka liigituv Eesti on pärast majandus- ja
rahaliiduga ühinemist soodsas positsioonis, et võtta
ette järgmine arengusööst kapitalistliku tuumikuga
liitumiseks, siis pool-perifeersed Läti ja Leedu näevad vaeva oma makromajandusliku tasakaalu taastamisega, et vältida tagasilangust perifeeriasse, mis võib
kaasneda suutmatusega arendada välja oma ekspordibaas.
Juba 1994. aastal kiitsid välisanalüütikud Eestit
kui „Baltikumi säravat tähte” (Hansen & Sorsa 1994),
samas kui Läti ja Leedu majandusnäitajad ja reputatsioon olid üsna keskpärased. 1997. aastal tunnustas
Euroopa komisjon Eesti kiiremat arengut, soovitades
seda kutsuda liitumisläbirääkimistele enne teisi Balti
riike. Eesti SKT kahanes majanduslanguse perioodil
vähem kui teiste Balti riikide oma ning Eesti majandustulemused olid pärast majanduse uut elavnemist
paremad (joonis 1.4.3). 2004. aastal, kui kõik kolm
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Joonis 1.4.3. SKT muutused ühe elaniku kohta Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes ja Venemaal
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Allikas: UN World Economic Prospects and Social Survey. Update as of mid-2010, www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html

Balti riiki ühinesid EL-iga, oli Eesti ainus Balti riik,
mille SKT tase oli kõrgem 1989. aasta tasemest.
On huvitav küsimus, miks Balti riikide praegune
edukusjärjestus erineb kommunismieelsest ajast.
Ajavahemikul 1914–1940 oli kultuurilise, sotsiaalse ja majandusarengu poolest juhtiv Balti riik Läti.
Tema kannul püsis Eesti ja Leedu jäi teistest Balti riikidest kaugele maha. Enne Esimest maailmasõda oli
Riia oluline tõmbekeskus, kuhu kogunes tohutu hulk
immigrante Leedust, ning „halvustav kuvand leedulastest kui räpastest ja abitutest, ilma maata lihttöölistest püsib Lätis senini” (Lieven 1993: 182). Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud ajal on Eesti olnud
regiooni priimus, edestades üha enam Leedut, kes
omakorda edestab üsna vähesel määral Lätit. Miks on
Läti minetanud oma endise liidripositsiooni? Kas võib
juhtuda, et Eestist saab üsna pea edukas Balti Lombardia, samas kui Lätile ja Leedule jääb vaese Balti Mezzogiorno roll? Huvitaval kombel kahanes Leedut Lätist ja
Eestist eraldav arengulõhe nõukogude perioodil. Lõhe
laienes taas postkommunistliku ülemineku esimesel
aastakümnel, kuigi see ei olnud kordagi sama suur kui
riikide arengutasemete erinevus maailmasõdadevahelisel perioodil. Leedu oli sel ajal vähemarenenumaid
Euroopa riike, samas kui paljud eestlased ja lätlased
usuvad, et nende riigid olid samal tasemel Soomega
(kui mitte Soomest arengus eespool).
Eeltoodud küsimustele on pakutud mitmesuguseid
vastuseid. Võttes arvesse, et majanduslikele ja poliitilistele muutustele on omane mitmekordne konjunk-
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tuurne kausaalsus (vt Ragin 1987: 19–33), ei saa eeldada, et Eesti edul oleks olnud vaid üks põhjus. Pigem
oli mitu põhjust, mille koosmõju aitas kaasa praegusele tulemusele. Seega vaatame lihtsalt läbi võimalike
põhjuste nimekirja ja kommenteerime lühidalt nende
usaldusväärsust. Kuna enamiku seletustest on teoreetikud pakkunud välja üksteisest sõltumatult, ei kajasta
nimekiri ilmselt täpselt nende autorsust. Samuti ei ole
põhjused esitatud tähtsuse järjekorras. Samas on analüüsi lõpus esitatud autori arvamus selle kohta, milline on kõige usutavam põhjuste hierarhia. Üksnes
kolme juhtumit käsitledes ei pruugi siiski olla võimalik kindlaks teha, kui suur on olnud iga põhjuse roll.
Seda saaks teha vaid suure valimiga statistilise analüüsi puhul, mis võimaldab hinnata, millisel määral
on sõltuvate muutujate variatsioonid seletatavad iga
sõltumatu muutuja abil.
(1) Luges Eesti geograafiline asend. Eestlased saavad aru soome keelest ja nõukogude ajal oli PõhjaEesti elanikel võimalik vaadata Soome televisiooni. Pärast 1992. aastat sai Eestist tänu kõigi
ekspordi- ja impordimaksude kaotamisele soodne
sihtpunkt Soomest saabuvate nädalalõpu-ostlusturistide jaoks. Hiljutised uuringud näitavad (Bandelj 2008: 131−167), et välismaised otseinvesteeringud ei ole üksnes investori riski ja tulu hindavate
arvutuste tulemus. Selle asemel mõjutavad investeerimisotsuseid äri- ning isiklike suhete võrgustikud, milles investorid ning vastuvõtjad osalevad,

ja kultuuriliselt kinnistunud veendumused kõige
sobivamate partnerite kohta. Tänu etnolingvistilisele hõimlusele ja tajutavale kultuurilisele lähedusele olid Eesti ärimehed Soome ja Skandinaavia
maade kolleegide jaoks muidugi esmajärjekorras
eelistatavad partnerid. Kuigi Soomet ja Rootsit
tabas 1990. aastate algul suur majanduslangus, tõi
nii-öelda Soome faktor (või täpsemalt Põhjamaade
faktor) Eestile edu Balti riikide vahelises võistluses
välismaiste otseinvesteeringute ja muude arenenud riikidega koostöö tegemisest tulenevate eeliste
pärast. Pärast EL-iga liitumist on Soome faktor
aidanud Eesti jaoks leevendada Balti riikide ühist
massilise väljarände probleemi, sest paljud eestlased saavad naaberriigis Soomes edasi-tagasi tööl
käia, selle asemel et kolida püsivalt Iirimaale või
Suurbritanniasse, mis on lätlaste ja leedulaste peamised väljarändekohad.
(2) Võrreldes ülejäänud Balti riikidega, võisid Eesti
majandust nõukogude ajal vähem moonutada
sotsialistlik üleindustrialiseerimine ja negatiivset lisandväärtust (arvutatuna rahvusvahelisest
konkurentsist tulenenud võrdlevate hindade alusel) andnud tööstusvaldkonnad (vt nt Nørgaard
2000: 175). Balti riikidest kannatas seeläbi kõige
enam Läti, kus asus enamik üleliidulisi ettevõtteid kõige laiema sisendite valikuga, mis olid jätkusuutlikud üksnes kesksele planeerimisele alluva
nõukogude majanduse osana. Sellistel keerukaid,
kuid tehnoloogiliselt mahajäänud tooteid valmistavatel ettevõtetel olid kõige ebasoodsamad tingimused, et vastu pidada ja kohaneda.
(3) Eesti valitsus rakendas radikaalsemaid (nii-öelda
šokiteraapia või suure pauguna tuntud) turureforme, samas kui Lätis ja eriti Leedus eelistati väidetavalt etapiviisilist lähenemist turureformidele.
Need reformid hõlmasid majanduse makrotasandi
stabiliseerimist ja välissuhete liberaliseerimist ning
erastamist (nimetatud reforme on üksikasjalikumalt käsitletud järgmises alapeatükis). Šokiteraapia puhul rakendatakse kõiki kolme liiki reforme
radikaalselt ja võimalikult kiiresti. See hõlmab
rahareformi või radikaalset devalveerimist, riigieelarve tasakaalustamist kulude kärpimise teel,
kogu hindade reguleerimise, toetusrahade, lõivude, kapitalikontode ja välisvaluuta vahetuskursside reguleerimise süsteemi kaotamist ning viivitamatut väikese- ja suuremastaabilist erastamist.
Etapiviisilised reformid tähendavad, et valitsus
töötab välja ja jõustab uued majandusega seotud
õigusaktid sammsammuliste reformide käivitamiseks, võimaldab uutel eraettevõtetel kasvada, kuni
tekib kahekiiruseline majandus, ning erastab väikeettevõtted, kuid lükkab edasi suuremastaabilise erastamise. Ülalkirjeldatud strateegiate vahel
valitseb filosoofiline erinevus: šokiteraapiat ravimeetodina eelistavad otsustajad peavad turgu loomulikuks inimsuhtlusel põhinevaks keskkonnaks,

mis hakkab toimima siis, kui riik turul toimuvasse
enam ei sekku; etapiviisilise suhtumise pooldajad
usuvad, et turu tõhusus sõltub institutsioonidest,
mida saab luua ja alal hoida üksnes riik oma infrastruktuuri reguleerimise võimekusega.
Nende definitsioonide kohaselt on üksnes Hiina, Vietnami, Ungari ja Sloveenia turureformid (tänu turusotsialismi elementide soodsale pärandile) selged etapiviisilise reformi näited. Nõukogude majanduse
kokkuvarisemine 1991. aastal lihtsalt ei jätnud aega
etapiviisilisteks turureformideks ning tekitas vajaduse hädaolukorras kiirelt tegutseda. Tegelikult tuli
valik langetada radikaalsete (šokiteraapia), osaliste ja
minimaalsete turureformide vahel. Šokiteraapia-liiki
reforme rakendati kõigis kolmes Balti riigis. Tegelikult
võis tulemusele mõju avaldada reformide järjekord.
Kui Leedus nägid turu reformijad vaeva, et korraldada võimalikult vara suuremastaabiline erastamine,
tehti Eestis pigem jõupingutusi majanduse stabiliseerimiseks. Läbimurre tuli juba 1992. aasta juunis, mil
Eesti lahkus rublatsoonist. Leedu järgis Eesti eeskuju
vaid aasta hiljem, kui 1993. aasta juunis võeti kasutusele rahvusvaluuta litt. Siiski tehti esimesed edusammud valuutapoliitikas alles järgmisel aastal, mil rajati
valuutakomitee ja litt seoti USA dollariga. Selleks ajaks
oli enamik riiklikke ettevõtteid (välja arvatud mõned
nn strateegilised ettevõtted) juba erastatud.
Massiline erastamine hüperinflatsiooni tingimustes andis Leedu šokiteraapiale osaliste reformide värvingu, kusjuures sõna „osaline” tähistab siin nii reformide lünklikkust kui ka vara jaotamise erapoolikust
nende tagajärjel. Mõne analüütiku hinnangul korraldati samalaadsed turureformid suuremas osas endistest nõukogude vabariikidest ja Kagu-Euroopa riikides (vt Hellman 1998). Stabiliseerimise ja täieliku
välise liberaliseerimise edasilükkamine loob tingimused, milles turureformidest varases etapis võitnud isikud püüdlesid hinnaarbitraaži teel renditulu teenimise
poole, said krediiti (tegelikkuses tasuta toetusi) riigipankadelt ning tegelesid riigiettevõtete odava ülesostmisega. Tegelikkuses oli sellise „ebaloominguliselt
destruktiivse” ja parasiitliku tegevuse viljelemise võimalus Leedus märksa kauem kui Eestis. See võib suurel
määral selgitada, miks üleminekule järgnenud majanduslangus osutus Leedus sügavamaks kui Eestis.
(4) Mõju võis avaldada laiaulatusliku erastamise meetodite erinevus. Leedus rakendati (Tšehhi eeskuju
järgides) eeskätt vautšeritel põhineva erastamise
meetodit, mis soosis siseringi kuuluvaid isikuid.
Eestis rajati (Saksamaa eeskujul) erastamisagentuur,
mille ülesanne oli müüa riigiettevõtteid välisringi
isikutele otsemüügi või investeerimispakkumiste
kaudu (vt Terk 2000). See erastamisviis soosis välisinvestoreid, kes said tasuda üksnes reaalses rahas
või teha vajalikke investeeringuid. Eesti erastamismeetod oli edukam. Leedu vautšeripõhine erastamine ei toonud ettevõtetesse uusi investeeringuid
ega tehnoloogiaid. Eestis tõi enamik välisinvestoreid riiki uut oskusteavet ja pakkus juurdepääsu

29 |

uutele turgudele. Isegi kui erastamisest saadud tulu
oli tagasihoidlik, aitas see kindlustada Eesti riigieelarvet kõige raskematel aegadel (1992–1994). Aastatel 1993–1995 tõmbas Eesti ligi välisinvesteeringuid
366 miljoni USD väärtuses, samas kui Lätisse investeeriti 143 miljonit USD ja Leedusse üksnes 42 miljonit USD (Aslund 2002: 436). Koos nn Põhjamaade
faktoriga võib see põhjendus aidata mõista, miks
Eesti majandus taastus kiiremini kui Leedu oma.
(5) Suurem osa turureformidest viidi Eestis 1992–1995
ellu valitsuse ajal, mille oli moodustanud rahvuslikkust ja uusliberaalset turumajandust väärtustanud Isamaaliidu ümber koondunud parempoolsete
jõudude koalitsioon. Valitsus tegutses vastavalt
oma valimishüüdlausele „Plats puhtaks!” ja viis
ellu poliitilise puhastuse, vabanedes seega suures
osas nõukogude aja pärandiks olnud administratiivsest eliidist. Fredo Arias-King (2003) peab seda
sammu isegi põhiteguriks, mis selgitab Eesti edu:
riigi uute liidrite noorus, julgus või hulljulgus ning
vähene halduspädevus tulid Eestile erakorralise
poliitika tingimustes kasuks. Leedus võitis esimesed Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud parlamendivalimised endistest kommunistidest koosnenud Leedu Demokraatlik Tööpartei. Selle tõttu
oli Leedu riigiaparaadis kaadri järjepidevus üleminekuajal palju suurem. See võib olulisel määral selgitada, miks Eestis on tajutava korruptsiooni tase
madalam kui Leedus.11 Asjaolul, et nii tajutava kui
ka reaalse korruptsiooni (mida on palju keerulisem
mõõta) tase oli Eestis madalam, tõi kaasa majanduslikke tagajärgi: see aitas Eestil edukalt võistelda
välismaiste otseinvesteeringute nimel ning vähendada äriga seotud tehingukulusid.
(6) Enamik teadustöid, mis analüüsib postkommunistlikku üleminekuperioodi, alahindab tõsiselt kultuuriliste väärtuste, ideoloogiliste visioonide, sotsiaalsete kujutluste ja levinud uskumuste põhjuslikku
rolli riikide kommunismijärgses arengus.12 Seega
peaksime viitama ka selgitustele, mis on üritanud
arvesse võtta majanduslike ja poliitiliste valikute
kultuurilisi ning ideoloogilisi tagamaid. Üks kultuurierinevustest tulenev selgitus viitab Venemaa
tajumisele ohuallikana kui olulisele tegurile. Venemaa võib kasutada nõukogude ajal riiki saabunud
venekeelsete immigrantide väidetavaid kodakondsusega seotud probleeme Eesti iseseisvuse õõnestamiseks. Leedus võeti Venemaalt see võimalus, sest
kõigile Leedu alalistele elanikele anti Nõukogude
Liidu lagunemise järel Leedu kodakondsus. Kuna
eestlased muretsevad Vene ohu pärast rohkem,
hääletavad nad enamjaolt paremerakondade poolt,
mis annab viimastele vabad käed rakendada radikaalset majanduspoliitikat, millel on lühemas pers-

pektiivis väga karmid tagajärjed sotsiaalse heaolu
seisukohast. Leedulased ei tunneta Venemaa suunalt seesugust ohtu ja on seetõttu vähem kannatlikud, hääletades endiste kommunistide ja seejärel
vasaktsentristlike populistlike parteide poolt (vt nt
Mygind 1997: 144). Identiteedipoliitika võib tõepoolest olla väga oluline element eestlaste ja leedulaste
erineva valimiskäitumise selgitamisel.
(7) Teine kultuurierinevustest lähtuv selgitus põhineb
Balti riikide vaatlemisel Max Weberi teesi valguses. Saksa teadlane Katrin Mattusch on esitanud
järgmise kokkuvõtte lätlaste, eestlaste ja leedulaste
arvamussuundumuste erinevustest, mis selgitati
välja maailma väärtuste uuringu raames 1990. aastatel kommunistlikust süsteemist väljumise eel:
„Leedulased (...) lähtuvad perekonnaelus traditsioonilistest väärtustest, on personalistlikult orienteeritud,
üsna autoritaarsed, neil on kogukonna raames suured
nõudmised võrdsuse suhtes, nad usuvad, et inimene ei
suuda eraviisiliselt pingutades elus ega ühiskonnas eriti
palju saavutada, ning nad on vähem soodsalt meelestatud vara ja selle jaotamist puudutavate kapitalistlike
ideede suhtes. Eestlased on ilmalikumalt meelestatud,
vaatlevad perekondlikke rolle vähem traditsioonilises
võtmes ning nende arusaam oma rollist ühiskonnas on
individualistlik, autonoomne ja saavutustele suunatud.
Eestlastele on vähemal määral omane võrdsuse nõudmine (kuigi ka nemad on kohanenud sotsialistliku riikliku jaotussüsteemiga (Versorgungsstaat)). Nad toetavad
sagedamini kapitalistlikke juhtimis- ja eristamisideesid. Nendes põhiväärtusi puudutavates küsimustes jäävad lätlased leedulaste ja eestlaste vahele. Näib, et seda
kultuuri iseloomustab eri traditsioonide segunemine”
(Mattusch 1997: 81−82).
Vaid ühe lisasammuga saab kirjeldatud erinevusi siduda protestantluse mõjuga Eestis, mis vastandub katoliikluse mõjule Leedus. On oluline meeles pidada, et Max Weberi kuulus teooria „kapitalismi
vaimu” (kapitalistliku majanduskultuuri) protestantliku päritolu kohta ei viita protestantlikule liikumisele üldiselt, vaid üksnes selle teatud harudele. Nende
sekka ei kuulunud Weberi järgi luterlus, välja arvatud
selle pietistlik taassünniliikumine, mis jõudis 17. ja
18. sajandil hernhuutluse kaudu ka Eestimaa ja Liivimaa kubermangu (vt Norkus 2007).
Kolmas Balti riik – Läti – on mõne esitatud argumendi jaoks oluline proovikivi ja samuti eraldi selgitust vajav probleem. Nagu Eestil, on ka Läti kultuuril
protestantlikud juured13, riigi identiteedipoliitikas oli
Vene ohul samaväärne roll, puudus mõjuvõimas endiste
kommunistide partei ning Eestiga sarnaselt valitsesid
ka Lätis parempoolsed või paremtsentristlikud koalitsioonid. Faktiline puhastus ja kaadrivahetus riigi valitsusaparaadis oli Lätis radikaalsem kui Eestis, sest nõu-

11 2010. aasta korruptsiooni tajumise indeksi (CorruptionPerceptionIndex) andmetel on Eesti 178 riigi seas 26. kohal, Leedu 46. ja Läti
59. kohal. Vt http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. Vaadatud 14.02.2011.
12 Sellele viitavad õigesti Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm (2009: 4).
13 Samas ei tohi unustada, et Läti hõlmab ka katoliiklikku Latgale maakonda ja et pietistlik liikumine ei levinud Kuramaa kubermangus.
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kogude ajal oli Läti haldusorganites muudest rahvustest
inimeste osakaal väga suur. Need isikud eemaldati
pärast 1991. aastat Moskva-meelsuse tõttu võtmepositsioonidelt ja avati tee läti rahvusest ametnike tööleasumisele, kelle noorus, julgus ja vähene halduspädevus ei
jäänud alla nende Eesti ametivendade omale.
Samas ei jäänud Läti majandusarengus maha mitte
üksnes Eestist, vaid ka Leedust. Tundub, et mis tahes
eelised, mis võisid tuleneda esialgsetest sotsiaalpoliitilistest ja kultuurilistest tingimustest, kaotasid
tähenduse üheainsa ebasoodsa tingimuse tõttu. Riigi
arengut pidurdas asjaolu, et lätlased olid oma riigis
postkommunistliku üleminekuaja alguseks peaaegu
vähemusse jäänud. Jõulise sisserände tagajärjel tekkis Lätis ainulaadne olukord, kus rahvuslik tööjaotus
meenutas pigem Nõukogude Kesk-Aasia vabariike.
Vene keelt kõnelevad immigrandid moodustasid enamuse nii madala kui ka keskmise kvalifikatsiooniga
tööstustööliste seas, aga ka inseneride, tehnikute ja
oskustööliste ning muude moodsate ametite esindajate hulgas (vt Dreifelds 1996: 159).
Need rahvuslikud erinevused tööjaotuses süvenesid pärast 1990. aastat veelgi, sest kodakondsusseadusega sätestatud piirangud vähendasid vene keelt kõnelevate elanike võimalusi avalikus sektoris tööd leida.
Kooskõlas Petty seaduspära mudeliga pühendasid
ettevõtlikud ja vertikaalse mobiilsuse poole pürginud
venekeelsed elanikud oma energia enesekehtestamisele erasektoris. Mõne uuringu andmeil moodustasid
venekeelsed äriga tegelenud isikud 1990. aastate keskel
80% kõigist Lätis äriga tegelenud inimestest (vt Bleiere,
Butulis jt 2006: 477, samuti Dreifelds 1996: 127). Need
ettevõtjad kasutasid ära võimalusi, mida pakkus Läti
transiidimaana ja Vene ärimeestele offshore-teenuseid
pakkunud riigina. Seetõttu võttis Läti kapitalism üle
mitmeid jooni, mida peetakse omaseks Venemaa metsikule kasiino- ja poliitkapitalismile.
Läti venekeelse ärieliidi jaoks oli oluline tegevusala Vene ärimeeste finantstegevuse vahendamine,
mis hõlmas vahel ka rahapesuks liigitatavat tegevust.
See tingis Lätis 1990. aastate esimesel poolel ülepaisunud pangandussektori tekke, mis kannatas korduvalt kriiside all, mille põhjuseks oli peamiselt suure-

mate Läti pankade läbikukkumine Venemaa turul.
Ainuüksi 1995. aasta panganduskriisi käigus kaotasid
pangad umbes 40% oma varadest (vt Hallagan 1997:
74). Panganduskriisid kahjustasid Läti reaalmajandust
rohkem kui tema Balti naabrite omi ning aeglustasid riigi majanduse üldist taastumist. Ajalugu kordus
2008. aastal, mil Läti valitsuse kulukas sekkumine
Läti ärimaailma „Vene sektorisse” kuulunud, pankroti äärel Parex-panga päästmiseks muutis riigi üldise
majanduskriisi Balti riikide hulgas kõige rängemaks.
Tundub, et Eesti strateegia, mis nägi ette riigi liberaalsema majanduskeskkonna ärakasutamist, selleks et
muuta ennast regionaalseks finants- ja muid teenuseid pakkuvaks keskuseks koordineeritud turumajandusega Põhjala riikide jaoks (olles justkui Põhjamaade
Hongkong või Luksemburg), on ennast paremini ära
tasunud kui Läti katse kehtestada ennast Venemaa ja
teiste endiste nõukogude vabariikide „Lähi-Šveitsina”.
Läti makromajandusliku stabiliseerimise poliitika
ei olnud vähem resoluutne kui Eesti oma. Sellegipoolest tõid rahvusradikaalide hirmutavad avaldused selle
kohta, et erastamine lõpeb Läti majanduse ülevõtmisega Venemaa poolt, kaasa olukorra, kus parempoolsed valitsused kõhklesid ja liikusid majanduspoliitikas
siksakilisel trajektooril, takistades ja aeglustades Läti
majanduse taastumist veel enam kui endiste kommunistide võimuletulek Leedus, millele järgnes šokiteraapia reformide mõju leevendamine (vt Norgaard jt
1996: 147; samuti Nissinen 1999: 216−244).
Eestis võis identiteedipoliitika domineerimine
kindlustada neoliberaalse majanduspoliitika jätkumise valitsuste vaheldumisest hoolimata. Kuid järjekindlamad neoliberaalsed turumajanduslikud reformid ei olnud ainsaks mõjuteguriks, miks Eesti jõudis
ette oma Balti kaasteelistest. Neid tegureid võib liigitada taustatingimusteks (asukoha eelised, nõukogude
ajal vähem deformeerunud majandus, kapitalistliku
majanduskultuuri pärand) ja otsesteks põhjusteks
(eespool nimetatud 3., 4., 5. ja 6. tegurite rühm). Soodsamaid taustatingimusi arvesse võttes ei oleks Eesti
majanduslik areng olnud halvem, kuid inimareng
olnud parem, kui turumajanduslikud reformid oleksid
olnud sotsiaalselt tundlikumad.

1.5. Tee riigiettevõtetelt innovatsioonipõhilisele eraettevõtlusele
Erik Terk, Alasdair Reid
Sissejuhatus
Eelmises alapeatükis püüti siirdeprotsessi käsitleda
väga erinevate tegurite koosmõjuna ning leida selgitusi sellele, miks ühes või teises Balti riigis toimus
areng ühe või teistsuguse edukusega, ühes või teises
suunas. Selles alapeatükis on samuti püütud leida ja
selgitada erisusi ning „hargnemisi”, kuid seejuures on

keskendutud ühele põhiküsimustest, nimelt uue, efektiivselt toimiva omandi- ja ettevõtlusstruktuuri kujunemisele.
Järgnevas ei piirdu me omandireformi kui turumajandusliku keskkonna loomise ühe komponendi
üldise käsitlusega, vaid võtame omandi- ja ettevõtlussüsteemi ümberkujunemise eripärad Eestis, Lätis
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ja Leedus spetsiifilise vaatluse alla. Makromajanduslik ning ärikeskkond on Balti riikides välja kujunenud üldjoontes sarnaste mõjutegurite põhjal ja suhteliselt ühesuguse dünaamikaga. NSVL-ist lahkumisega
seotud majanduslangus algas enam-vähem samal ajal
ja ka languse ulatus oli kõigis kolmes riigis võrreldav
(vt The Baltic States … 2000). Suhteliselt sarnane oli
makromajandusliku stabiliseerumise muster. Rahareformid viidi ellu küll tehniliselt mõnevõrra erinevalt,
kuid tervikuna võib kolme riigi rahapoliitikaid siiski
pidada üsna lähedasteks. Edasises arengus ühtlustas
majandusmustreid ühine motiiv liituda Euroopa Liiduga. Omavahel sarnane ja sealjuures Kesk-Euroopa
siirderiikidest erinev on olnud ka maksukoormuse
tase. Tõsi, turumajandusliku keskkonna kujunemisel
võib leida teatud erinevusi, millest mõnesid on kirjeldatud eelmises alapeatükis, kuid siin on tegemist siiski
pigem erinevusega ühe või teise reformi elluviimise
kiiruses või järjekindluses, kui majandusliku siirde
strateegiliste põhimõtete lahknevusega14. Tervikuna
peetakse kõiki kolme Balti riiki liberaalse majanduse
ideede ja IMF-i ning Maailmapanga välja töötatud nn
Washingtoni konsensuse truudeks järgijateks.
Omandi- ja ettevõtlusstruktuurid on kolmes riigis kujunenud üpris erinevalt. Seda võikski ehk lugeda
üheks keskse tähtsusega asjaoluks, milles võib peituda
vastus küsimusele, miks Eesti on siirdeprotsessides osutunud edukamaks kui Läti ja Leedu. Makromajanduslike näitajate põhjal on seda raske seletada. Näiteks oli
inflatsioonitase, mida loetakse makromajandusliku
edukuse üheks põhiteguriks, Lätis 1990. aastate keskel pikka aega madalam kui Eestis, samas hakkas Eesti
majandus Läti omast siiski kiiremini kasvama.
Lähtepunktiks uute majandusstruktuuride kujunemisel on omandireform (erastamine), kuid vajalik on vaadata ka erastamisjärgset restruktureerumist ehk seda, mis hakkab juhtuma erastamisjärgsel
perioodil. Riikide efektiivse ettevõtlusstruktuuri seisukohalt keskse tähtsusega parameetrid muutuvad
sõltuvalt majanduse arengustaadiumist. Michael
Porteri üldtunnustatud käsitluse järgi (1990) läbivad riikide majandused oma arengus ressursi-, investeeringu- ja innovatsioonipõhise arengustaadiumi.
1990ndate algul viibisid Balti riigid esimeses nimetatud staadiumidest, millele on iseloomulik keskendumine tooraine ekspordile, meie oludes näiteks puidu
väljaveole töötlemata või vähetöödeldud kujul. Järgmisel etapil aktualiseerub juba nõudlikumate tootmissüsteemide käimapanek, suureneb vajadus investeeringute järele. Nende saamine eeldab kindlamat
ärikeskkonda ning töötajate ja äripartnerite distsipliini. Kui õnnestub seda tagada, saab investeeringute
põhjal tootmist laiendada ja selle kaudu kokku hoida
kulusid tooteühiku kohta. Paraneb tootmise efektiivsus, vahe formaalsetes majandusarengu näitajates hakkab võrreldes majanduslikult kõrgeltarenenud
maadega vähenema. Taolise arengu käigus aga tõuse-

vad palgad ning ka muud tootmissisendid kallinevad.
Selleks et olla jätkuvalt konkurentsivõimeline, peab
riigi majandus olema suunatud keerukamatele toodetele ja teenustele; tuleb uuendada ärimudeleid arendamaks innovatsioonipõhist majandust. Innovatsioonipõhise majanduse väljakutsed kerkisid selle sajandi
esimesel aastakümnel kõikide Balti riikide ette, ehkki
mõnevõrra eri ajahetkedel. Eelmisel aastakümnel sõltus majanduse edukas areng eraomandil põhineva
ettevõtlusstruktuuri väljakujunemisest ja nn esmasest, erastamisega rööbiti või küllalt vahetult selle järel
toimunud restruktureerimisest. Innovatsioonipõhise
arengustaadiumi lävele jõudmisega aktualiseerub aga
juba järgmine, teadmistepõhise majanduse nõuetele
vastav restruktureerimine.
Vastavalt sellele loogikale on käesolev alapeatükk
ka üles ehitatud: selle esimeses osas võrreldakse kasutatud erastamismudeleid ja erastamisele järgnenud
protsesse, teises osas analüüsitakse innovatsioonipoliitikate rakendamist.
Erastamismudelid ja nende rakendamine
Tavapäraseks on saanud eristada viit erastamismudelit
(Mickiewicz 2010: 162−167): 1) müük ettevõttevälisele
ostjale (kodumaisele või välismaisele); 2) erastamine
juhtkonnale (management buyouts); 3) erastamine töötajaskonnale; 4) massiline erastamisväärtpaberite kasutamine (vautšerprivatiseerimine); 5) re-privatiseerimine (restitutsioon). Juhul kui vautšerprivatiseerimine
on suunatud oma ettevõtte töötajaskonnale, ei liigitata
seda mitte 4., vaid 3. mudeli alla15.
Selleks et võrrelda erastamise käiku Eestis, Lätis ja
Leedus, käsitleme seda protsessi vastavalt tabelis 1.5.1
toodud tunnusjoontele.
Balti riikide lähteseisundis suuri erinevusi ei
olnud. Tõsi, Leedus oli 1980. aastate lõpul tekkinud
uute ettevõtlusvõimaluste ärakasutamine mõnevõrra
aeglasem, Eestis aga kiirem ja aktiivsem. Eesti sammus ka esimeste ühisettevõtete loomisel esirinnas
ning alustas varem eeltöid oma riigi keskse majandusja ettevõtlusreformi aluste väljatöötamiseks (Isemajandav Eesti, IME), kuid peagi järgnesid talle ka lõunanaabrid. Vahed polnud suured. Pigem tuleb rõhutada,
et mõneski Kesk- ja Ida- Euroopa riigis oli riigisotsialismi erosiooni perioodil ja turumajandusele ülemineku algul juba välja kujunenud soliidne väikeettevõtlusele tuginev erasektor, Balti riikides aga võis rääkida
vaid selle äärmiselt piiratud algetest.
Teatavaid erastamise jaoks olulisi erisusi võib näha
Balti riikide tolleaegses majandusstruktuuris. Läti
tööstust iseloomustas suurte nn üleliiduliste ettevõtete kõrge osakaal, millest paljud olid seotud NSVL-i
militaarkompleksiga. Ehkki taolised ettevõtted tootsid valdavalt lõpptoodangut ja kuulusid majandusharudesse, mida peeti tehnoloogiliselt eesrindlikeks
(raadioelektroonika, elektrotehnika, aparaaditööstus), tegid nad seda lõviosas N. Liidu turule ja olid sõl-

14 Tõsi, Eesti väliskaubanduslik avanemine oli importtariifide kasutamisest täieliku loobumise tõttu Läti ja Leedu omast radikaalsem.
15 Leedu puhul oli tegemist nii 3. kui ka 4. mudeli tunnusjooni sisaldava variandiga.
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Tabel 1.5.1. Erastamine ja erastamisjärgse omandistruktuuri kujunemine 1990. aastatel
Eesti
Erastamiseelse
algseisundi põhilised
eripärad

Mõningane ajaline edu majandusreformide
ettevalmistamisel ja uute poolriiklike
(väike)ettevõtete käivitamisel. Rahvuslik
heterogeensus (nn uusmigrandid) kui
potentsiaalne probleem erastamisel.

Algideestiku järgi pigem raha eest
otsemüükidele orienteeritud. Seejärel muudeti
Erastamismudel ja selle
mudel vautšerite ja restitutsioonikeskseks.
muutumine
Alates 1992. a sügisest liikumine uuesti raha
eest otsemüükidele.
Erastamise
institutsionaalne
korraldus

Algul riigivaraameti ja spetsiaalse erastamisettevõtte kaudu, hiljem nende liitmisel
loodud erastamisagentuuri kaudu
(tsentraliseeritud variant).

Läti
Probleemiks suurte üleliiduliste (sõja)
tööstusettevõtete domineerimine. Eestiga
analoogselt potentsiaalsed vastuolud
eri rahvusrühmade vahel. Väga hea
geograafiline asend pretendeerimaks
majandusliku silla rollile Ida ja Lääne vahel.

Leedu
Põllumajanduse suur osatähtsus ja
teenindussektori väiksus.
Suhteline rahvuslik homogeensus
kui reforme ja süsteemimuutust
soodustav eeldus.

Esialgu deklaratsioonides põhiorientatsioon
vautšeritele. Seejärel pikemaajaline
Selgelt vautšerikeskne. Raha eest
otsustamatus eri mudelite vahel. Alates 1994.
otsemüügid alates 1995. aastast.
aastast lähenemine Eestis välja kujunenud
variandile.
Vautšerite paigutamine isetekkeliste
Pikka aega haruministeeriumide kaudu
investeerimisfondide kaudu
(suhteliselt detsentraliseeritud variant), alates
(detsentraliseeritud variant).
1994. a erastamisagentuuri kaudu (Eestiga
Hiljem otsemüügid mitmesuguses
sarnane variant).
institutsionaalses vormis.

Teatud taotlused esinesid, nende
realiseerimine oli aga algperioodil
Katsed ettevõtteid enne
raskendatud, kahevahel olek müügi ja
erastamist või selle
Peaaegu ei toimunud (v.a mõne ettevõtte müük restruktureerimistaotluse vahel aeglustas
käigus restruktureerida osadena).
protsessi. Alates 1996. a viidi sisse
ja saneerida
tööjaotus: erastamisega hakkas tegelema
erastamisagentuur, restruktureerimisega
arenguagentuur.

Vautšererastamise vorm seda
erastamise algperioodil ei
võimaldanud. Taolised püüdlused
seostusid hilisema, otsemüükide
perioodiga. Väidetavalt aeglustasid
mõneti erastamise kiirust.

Hoolimata küllalt varastest ettevalmistustöödest
käivitus suurerastamine alles 1992. a teisel
poolel (erandiks piiratud arvu suurettevõtete
nn eksperimentaalne erastamine). Kiirenes
Erastamise käivitumine
peale erastamisseaduse vastuvõtmist ja
ja kiirus
erastamisagentuuri töölerakendamist 1993. a
teisel poolel. Seejärel tänu õnnestunud
tehnoloogiale ülikiire müügitempo.
Suurerastamise tippaasta: 1994.

Suurerastamise käivitumine venis,
kiirenes erastamise tsentraliseerimisega
(erastamisagentuuri töölerakendumine
1994. a).

Vautšerastamine käivitus kiiresti,
mõneti jäi venima selle lõpp.
Masserastamise tippaasta: 1993.
Ümberlülitumine otsemüükidele
pidurdas erastamise tempot.

Kodumaise panganduse
teenuste kättesaadavus Tänu kodumaise kommertspanganduse
suurettevõtete
arengule olid krediit ja investeerimisgarantiid
massilisema müügi
ostjatele küllalt hästi kättesaadavad.
perioodil

Erastamise kiirenemise perioodiga ühel
ajal oli tõsisem pangakriisi laine, mis
takistas pankade kaasalöömist erastamise
krediteerimisel.

Erastamise varasel algperioodil
oli kommertspangandus veel
embrüonaalses staadiumis. See
oli ka üks põhjus tasuta jagatavate
vautšerite kui ostuvahendi
eelistamiseks.

Nõrgem kui Eestis.

Väga väike, ilmselt ka
majanduspoliitika poolt toetamata.

Välisinvestorite
kaasamine

Majanduspoliitiliselt toetatud variant,
esialgu segase majanduskeskkonna tõttu
oli välismaiseid ostjaid siiski vähe. Suurenes
1995. a alates, eriti seoses suuremate
ettevõtete müükitulekuga, mille väljaostmiseks
kodumaistel investoritel kapitali ei jätkunud.

Esimestel suurerastamise aastatel ettevõtete
juhtkonna või töötajate osatähtsus väliste
Võrreldes ülejäänud kahe riigiga erastamisel
Omandistruktuuri
ostjatega võrdne või natuke suurem, järgmistel kõige suurem otseselt juhtkonnale läinud
kujunemine erastamisel
aastatel domineerib selgelt eestisisene ettevõt- ettevõtete osatähtsus.
teväline ostja.

Väga suur osa aktsiatest koondusid
vauštererastamise järel ettevõtte
töötajate (sh lihttöötajate, mitte
juhtkonna) kätte, tüüpiline ettevõtete
aktsiate kõrge hajuvus, kontrollpaki
puudumine.

Allikas: autori koostatud

tuvuses suurest allhankijaettevõtete võrgust tolleaegses N. Liidus. Selliste suurettevõtete reorienteerimine
ning restruktureerimine uutes tingimustes oli äärmiselt raske, ka Eestis lõpetasid paljud taolised ettevõtted kiratsemise ja väljasuremisega. Erinevalt Lätist oli
Eestis suurem väiksemate ja paindlikumate tööstusettevõtete osatähtsus.
Tertsiaarsektor (teenindussektor) oli võrreldes
turumajanduslike maadega maha jäänud kõigis kolmes riigis. Leedus kui põllumajanduse suure osatähtsusega maal oli tertsiaarsektori osatähtsus koguproduktis paari protsendi võrra madalam kui ülejäänud
kahes riigis. Oluline polnud siiski see väike vahe,
vaid Tallinna ja eriti Riia heast asukohast tulenevad
eeldused teeninduse ja kaubanduse arenguks, Eesti

puhul arvatavasti ka 1980-ndatest pärinev nn pooleramajandusliku ettevõtluse kogemus. Uusettevõtluse
teke ja väikeprivatiseerimine kulgesid kolmes Balti riigis enam-vähem ühtemoodi. Olulised erinevused esinesid just suurettevõtete erastamisel.
Leedulased valisid erastamise põhiteeks nn vautšer- ehk osakuerastamise ning suutsid esimestel aastatel teha seda väga kiiresti. Mõneti ebaõiglaselt on
osakuprivatiseerimise rahvusvahelist kogemust analüüsides tõstetud esile maid, nagu Tšehhi ja Venemaa,
samal ajal kui massiline osakuprivatiseerimine Leedus
ei ole millegipärast erilist huvi äratanud ega analüüsimist väärinud. „Ajal, mil Poola valitsus kukkus aastatel 1990−1992 läbi oma sektoriaalse erastamise ja masserastamisega ja kui Tšehhoslovakkias heietati alles
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esialgseid mõtteid masserastamisest, rebis Leedu juba
1991. aastal oma tervikliku erastamisprogrammiga
teistest ette” (von Hirschhausen & Wan-Sze Hui 1995:
10). Massprivatiseerimise tipp Leedus oli aastal 1993 ja
1994. aasta lõpuks oli Leedus üle 75% tööstus- ja veondusettevõtetest erastatud, ehituses ja teeninduses oli
see näitaja veel oluliselt kõrgem. Erastamismeetoditest
oli selleks ajaks enam-vähem võrdselt kasutatud oksjone (väiksemate ettevõtete puhul) ja osakuprivatiseerimist (massprivatiseerimist).
Leedu massprivatiseerimise puhul olid korraga
kasutusel nn kodanikuosakud kui ka ettevõtete töötajaskonnale mõeldud osakud, kusjuures ettevõtete
töötajatele erastamisel antud eelised aja jooksul isegi
suurenesid, erinevalt Eestist ja Lätist. Sellist nn jaotamisideoloogia populaarsust on mõned autorid seletanud Leedu rahva ja poliitikute egalitaristlike hoiakutega, samuti ametiühingute suhtelise tugevusega
võrreldes Eesti ja Lätiga (Čičinskas 1994). Fenomeni
saab aga selgitada ka teisiti, näiteks poliitilise protsessi
dünaamikaga.
Tabelist on näha, et kõigi kolme maa puhul on
tegemist aja jooksul rõhu kandumisega ühelt erastamismudelilt teisele. Kui Leedus jäeti ettevõtete
müük raha eest kavatsuslikult erastamisprotsessi teise
poolde, siis Eesti puhul oli tegemist eri erastamismudelite võitlusega, mis hiljem lõppes küll kompromissiga, nii et ettevõtete puhul jäi selgelt peale müük raha,
mitte osakute eest. Läti puhul võib täheldada pigem
otsustamatust eri mudelite vahel valides.
Erastamisprotsesside analüüs näitab, et ehkki algselt valitud erastamismudeli tüüp oli oluline, ei kujunenud see edasises protsessis kaugeltki ainumääravaks. Palju sõltus erastamise korraldusest ja kiirusest,
samuti sellest, kuivõrd mingil perioodil suudeti avanenud uusi võimalusi kasutada.
Eesti suutis anda erastamisele väga tugeva kiirenduse alates 1994. aasta algusest. Taoline kiirendus rajanes mitmel teguril: erastamise tsentraliseeritus (erastamisagentuuri kaudu), pikki vaidlusi vältiva
õigusnormistiku loomine (erastamisseadus), tugev
poliitiline tahe (nn tavaettevõtete kiire erastamise
vajaduse küsimuses Eesti poliitiliste parteide vahel
lahkhelisid peaaegu ei olnud), eelläbirääkimistega
enampakkumise tehnoloogia kasutamine. Positiivset
hoiakut erastamise suhtes püüti kujundada ka ostjatelt
tööhõive- ja investeerimisgarantiide nõudmise kaudu.
Taoline võte oli üle võetud Saksamaa erastamispraktikast. Otstarbekas oli ka rollijaotus erastamisagentuuris ettevõtete müügil ametnike ja poliitikute vahel:
müükide ettevalmistamine jäeti ametnike ülesandeks,
müügid otsustati aga valdavalt poliitikutest koosnenud agentuuri laiapõhjalises nõukogus, kus oli esindatud ka poliitiline opositsioon. See aitas vähendada
poliitikute süüdistusi ametnike vastu erastamise
„kallutatuse” teemadel. Seda tuli ette Läti erastamisagentuuri puhul, kus müükide otsustusõigus oli formaalselt justkui depolitiseeritud, s.t jäetud agentuuri
ametnike otsustada, aga kus seda enam hakkas opo-
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sitsioon ja avalikkus valikute taga otsima poliitikute
suunavat kätt.
Eesti erastamispraktika puhul on esile tõstetud Saksa Treuhandi agentuuri erastamistehnoloogia kopeerimist ja rõhuasetust välisinvestoritele kui
potentsiaalsetele ostjatele. Tegelikult on mõlemad väited õiged vaid osaliselt (vt lähemalt Terk 2000). Ettevõtete müügi tehnoloogia väljatöötamisel toetuti
Saksa eeskujudele rohkem erastamise algperioodil,
aastatel 1992−1993. Hiljem muudeti algselt Saksamaa
ideedel baseerunud müügitehnoloogiat küllalt tugevalt nii erastamisseaduses kui ka erastamisagentuuri
protseduuride viimistlemisel, eeskätt müükide kiirendamise poole (näiteks Saksamaaga võrreldes märksa
väiksem tähelepanu ettevõtete müügieelsele saneerimisele ja restruktureerimisele, loobumine müügi sektoripõhisest korraldamisest). Soov erastamisel välisinvesteeringuid saada oli loomulikult olemas, kuid
müükide statistika ei näita kindlasti nende domineerimist. Pigem võib väita, et erastamises said küllalt laialt
osaleda nii välisinvestorid, kodumaised ettevõttevälised ostjad kui ka ettevõtete endi juhtkonnad.
Eestis mängisid erastamisel väga suurt rolli kommertspangad, andes pretendentidele laenu ja kinnitades nende investeerimisgarantiisid, sisuliselt sellega
otsustades, kes sai ja kes ei saanud erastamisel edukalt
osaleda. Siia lisandub veel pankadest välja kasvanud
investeerimisfondide (näiteks Tallinvest) osalus erastamisel iseseisvalt. Seevastu Lätis ja Leedus langes just
see periood erastamises, mil hakati laialdaselt rakendama ettevõtete otsemüüki raha eest, ajale, mil kommertspankadel oli suuri probleeme. Seega jäi pankade
roll erastamisel Lätis ja Leedus väiksemaks, kui see
oleks võinud olla.
Erastamisjärgne restruktureerimine
Seda, kas erastamismudel ja -korraldus on edukad või
mitte, saab hinnata vaid juhul, kui vaatleme erastatud ettevõtete müügijärgseid tegevustulemusi ja seda,
milline oli erastatud ettevõtete omandi- ja ettevõtlusvormi edasine areng (näiteks müük kodumaiselt
omanikult välismaisele, aktsiaomandi kontsentreerumine või hajumine jne). Nagu näitab Morris Bornstein
(2001), sisaldas erastamisjärgne restruktureerimine
nii pikaajalisi strateegilisi meetmeid kui ka lühiajalisi,
nn ellujäämisaktsioone. Restruktureerimine seostub
väljakujuneva äriorganisatsiooni valitsemise tüübiga
(suhete korraldusega omanike ja tegevjuhtide vahel),
selle toimimise ja kvaliteediga. Strateegiline restruktureerimine võib üle minna ka ressursside paigutuse
muutmiseks juba majandusharudevahelisel tasandil.
Milline kujuneda võivatest omandistruktuuridest
on edaspidise majandusarengu jaoks kõike efektiivsem? Tihti on rõhutatud välismaiste investorite eeliseid kodumaiste ees ja ettevõttevälise omanduse eeliseid nn insaideromanduse ees (oma ettevõtte juhtkond
ja/või töötajad). Balti riikide erastamisjärgse perioodi
kohta tehtud empiirilised uuringud näitavad siiski, et
alati ei pruugi see nii olla. Terk ja Pihlak näitavad oma

Tabel 1.5.2. Erastamisjärgse restruktureerumise kulg ja saavutatud majanduskasvu tempo
Eesti

Omandistruktuuri
dünaamika
erastamisjärgsel
perioodil

Läti

Leedu

Erastamisjärgsel perioodil suhteliselt kiire,
aga mitmekesine dünaamika: oma töötajatelt
oma ettevõtte juhtkonnale, insaideritelt EestiErastamisjärgsel perioodil
Suhteliselt kõrge dünaamika, (liht-)
sisesele ettevõttevälisele ostjale, ka (ehkki
omandidünaamika oluliselt madalam kui töötajate aktsiate küllalt kiire koondumine
mitte väga massiliselt) Eesti-sisestelt omanikelt
Leedus ja Eestis.
mänedžeride kätte.
välismaistele omanikele. Tuumikomanike
positsioonide tugevnemine aktsionäride
hulgas.

Tugev orientatsioon omanike ja tegevjuhtide
Aktsiaseltsides kas kahe- või üheastmeline
rollide selgele piiritlemisele õigusaktides.
Aktsiaseltsides kas ühe- või
juhtimine. Valitsemise kvaliteet EBRD
Aktsiaseltsides kaheastmeline valitsemiskaheastmeline juhtimine. EBRD
hinnangul umbes võrdne Läti omaga,
Äriühingute valitsemise
struktuur (nõukogu ja juhatus) kohustuslik.
hinnangul valitsemise kvaliteet umbes
natuke madalam kui Eestis, tendents
(corporate governance)
EBRD hinnangul oli valitsemise kvaliteet Läti
võrdne Leedu omaga, paranev.
positiivne. 1990-ndatel oli probleemiks
raamistik ja selle
ja Leedu omast natuke parem, dünaamika
Täiustuva seadusandluse juures oli
vahekorra reguleerimine ettevõtete
toimimine
positiivne. Tüüpilised vastuolud pigem omanike
tõsiseks probleemiks seaduste täitmise
ja tööstus-holding’ute vahel, samuti
ja tegevjuhi vahel (omanike sekkumise ja juhi
kindlustamine (kohtute tegevus).
ettevõtete „tühjakspumpamise praktika” ja
rolli liigse kitsendatuse tõttu) kui aktsionäride
väikeaktsionäride õigused.
või nende gruppide vahel.

Väljakujuneva omandija ettevõtlusstruktuuri
eripära

Küllalt mitmekesine (omanike gruppide
mõttes) ja suhteliselt efektiivselt toiminud
omandistruktuur. (Tööstus)haruliste
ärigrupeeringute arv väike, pankade
ristomandit reaalmajanduse ettevõtetega väga
vähe.

Iseloomulikud erastamisperioodist
pärit ärigrupeeringud, nende puhul
võib täheldada ka võtmepositsioonide
jagunemist eri majandussektorites
rahvuslikul alusel. Ärigrupeeringute
tugev seos poliitikaga.

Tööstuses võtmepositsioonidel suurholding’ud. Nende kaudu õnnestus
hoida suurtööstusi esialgu lagunemast ja
kodumaise kapitali kontrolli all, kuid selle
hinnaks olid raskused nende tööstuste
arendamisel (kapitali puudus) ja teatud
protektsionistlikud tendentsid riigi
majanduspoliitikas.

Majanduskasv
stabiliseerimisperioodil
(1995, 1996, 1997, 1998)

4,3%; 3,9%; 10,6%; 4,0%

Miinus 0,8%; 3,3%; 8,85%; 3,6%

3,3%; 4,7%; 7,3%, 5,1%

Allikas: autori koostatud

uuringus (1995), mis hõlmas Eestis aastatel 1993−1994
erastatud suuremaid ettevõtteid, et vähemalt vahetult
erastamisele järgnenud aastatel olid Eestis kodumaised ettevõttevälised omanikud isegi edukamad kui
välisinvestorid. Jones ja Mygind (2002), kelle vaatlusperiood oli eelnimetatud uuringust veidi erinev ja
kelle uuritud Eesti ettevõtete valim sisaldas ka väiksemaid ettevõtteid, täheldasid samuti nii juhtide kui ka
töötajate kätte läinud ettevõtete korralikku stabiilsust
ja edukust. Tuleb siiski märkida, et mõlema uuringu
puhul võib rääkida pigem lühiajalisest edust. Pikemal
perioodil, kus küsimus pole enam ettevõtte ellujäämises, vaid tema tegevuse laiendamises, saavad olulisemaks ligipääs välisturgudele ja lisafinantsidele, mis
kipub olema välisomandisse läinud ettevõtetel parem.
Samas on näiteid, kus kodumaine ettevõte on saanud
taoliste küsimustega silmapaistvalt hästi hakkama
(näiteks BLRT Grupp).
Mis puutub ettevõtete juhtkonnast võrsunud omanike ja kodumaiste ettevõtteväliste omanike edukusse, siis selle kohta puuduvad üheselt tõlgendatavad
analüüsitulemused. Nende ettevõtete edukus sõltub
tugevalt sellest, millises lokaalses majanduskeskkonnas tuleb ettevõttel edaspidi tegutseda. Muutuvate
keskkonnatingimuste puhul tunduvad ettevõttevälised omanikud olevat paindlikumad.
Peaaegu kõik uuringud on näidanud, et aktsiate
kontrollpaki hoidmine suure hulga töötajate omanduses ei ole osutunud püsivaks. Ajapikku on taolise
omandivormi osatähtsus kõikides uurimise all olnud
maades vähenenud.
Kui osas arenenud majandustes, eelkõige angloameerika ärikultuuri piirkonnas, on ettevõtete aktsia-

omandi lai hajutatus tavapärane nähtus, tõsi küll, enamasti ettevõtteväliste aktsionäride omanduse kaudu,
siis postsotsialistlikes maades on näiteid selle eduka
rakendamise kohta raske leida. Tundub, et vähemalt
neile omasel majanduse ja ärikultuuri tasemel on
ennast üheselt õigustanud tugeval tuumikomanikul
baseeruv äriettevõtte valitsemise mudel.
Kui vaadata 1990-ndatel toimunut protsessina, mis
koosnes nii erastamisest kui ka ettevõtete erastamisjärgsest restruktureerimisest, siis saab väita, et Balti
riikides ei kujunenud uued omandistruktuurid mitte
ainult eri kiirusel, vaid tekkisid ka eri tüüpi omandija ettevõtlusvormid.
Leedus asendus esialgne kiire ja idee järgi avatud osakuprivatiseerimine lõppkokkuvõttes (peale
omandi konsolideerimise faasi läbimist) suhteliselt
suletud struktuuridega, tööstus-holding’utega. Kujunes välja kodumaise tööstus-lobby tugev mõju poliitikale, selle põhjal tugevnesid protektsionistlikud suundumused. Taolise struktuuri potentsiaalseks plussiks
võib pidada suhtelist stabiilsust ning tehnoloogilise
võimekusega tööstuspotentsiaali säilitamist, lootuses see potentsiaal paremal perioodil töösse rakendada. Reaalsuses on seda õnnestunud teoks teha siiski
kaunis harvadel juhtudel. Tulevik peab näitama, kas
suuresti kodumaises omanduses olevatel holding’utel
rajanev struktuur näitab oma eeliseid või kujuneb see
ettevõtluse arendamisel pigem takistuseks.
Lätis mõjutas ettevõtlusstruktuuri väljakujunemist nii erastamise venimine kui ka see, et esimesel
perioodil korraldasid erastamist haruministeeriumid.
See soodustas poliitiliste ja ametkondlike seostega
insaidereid. Kuna Läti majanduses oli potentsiaalselt
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väga rentaableid sektoreid (transiit, pangandus),
kujunes välja poliitika ja tippäri tugev läbipõimumine,
mis ulatus poliitiliste parteide kujundamiseni eri äriliidrite ümber. Küllalt kõrgeks kujunes äri korruptiivsuse tase (Vanags 1999).
Läti majandus läbis (nagu paljud teised Läänemere
regiooni nn uued majandused) enne viimast majanduslangust küllalt pika nobeda kasvu perioodi. Tänu
pidurdusele 1990-ndate algupoolel ja keskel algas see
kasv aga madalamalt tasandilt kui Eestis ning seetõttu
ei viinud see Lätit ka samale majandusarengu tasemele.
Omandi transformatsioon erastamisjärgsel perioodil
oli aeglane, osa protsesse, mis oleksid pidanud toimuma 1990-ndatel, lükkusid edasi järgmisesse aastakümnesse. Selle tagajärjel ei jõudnud 21. sajandi
Läti ettevõtlus enne viimast majanduskriisi piisavalt tugevneda. Oleh
����������������������������������
Havrilyshyn (2009) on rõhutanud, et reformide venimajäämine võib tekitada tõelise nõiaringi: suureneb võimalus, et insaiderid saavutavad kontrolli omandi üle (rent seeking), see tekitab
omandi tugeva akumuleerimise teatud gruppide kätte,
tekib nn oligarhiline omand, mis võib lõppkokkuvõttes „vangistada riigi” ja blokeerida enda jaoks soovimatu konkurentsi tekke. Tundub, et midagi taolist toimuski Lätis.
Ehkki Eestis käivitus (suur)erastamine samuti hilinemisega, tõi kasutatud erastamismudel kiiresti kaasa
tuumikomanike tekke ja ka erastamisjärgsel perioodil
jätkus normaalne omandistruktuuri efektiivsust tõstev dünaamika. Tänu sellele saavutas Eesti enne Vene
kriisi 1998.−1999. aastal kolmest Balti riigist majanduse
kõige kiirema kasvutempo. Eesti ettevõtete omandistruktuur oli Läti ning Leeduga võrreldes mitmekülgsem ja avatum. Ettevõtjaskond oli noor, küllalt haritud16
ja aktiivne. Mõneti pidurdas seda aktiivsust küll Vene
kriisile järgnenud tagasilöök, mil halvenevas majandussituatsioonis müüdi hulk uusettevõtluse nn kroonijuveele (sh pangad) väliskapitalile, Põhjamaade kapitalile.
Protektsionistlik lobby ning äri ja poliitika läbipõimumine olid suhteliselt nõrgad. Ettevõtlussstruktuuri nõrkuseks oli eelkõige tugevate liiderettevõtete vähesus ja
nõrk ettevõtetevaheline koostöö.
Selge enamik Eesti praegustest liiderettevõtetest
kuulub välismaisele kapitalile. Sellega kaasneb eeliseid, näiteks lihtsam juurdepääs välisturgudele, juhul
kui omanikud on huvitatud tootmisest ekspordiks. On
aga ka mõningaid märke selle kohta, et välisomanikud
eelistavad tihti ekspansiivse strateegia asemel Eestis
järkjärgulist finantsnäitajate tõstmist ja madala riskiastmega tegutsemist. See ei ole alati imponeerinud
neis ettevõtetes töötavatele Eesti juhtidele, kellest paljud on alustanud oma tõsisemat töökarjääri ettevõtjatena (Elenurm, Terk & Andresoo 2008). Rahvusvaheliste, valdavalt Skandinaavia firmade valitsemis- ja
juhtimiskultuur ei pruugi piisavalt motiveerida Eesti
juhte, kes on harjunud 1990. aastate suurema tegevusvabadusega.

Üheks kõiki kolme Balti riiki iseloomustanud jooneks oli see, et turumajandusele üleminekul ei tekkinud neis üheski märkimisväärsel hulgal suurettevõtteid. Seda ei saa väita mitte ainult 1990-ndate, vaid ka
hilisema perioodi kohta. 2007. aastal avaldatud uuring
(Müürsepp 2008) näitas, et Balti riikidest edukaimal
Eestil kuulus Kesk- ja Ida-Euroopa (v.a SRÜ riigid)
käibelt suurima 500 firma hulka vaid 4 firmat (Eesti
Energia, Tallink, Eesti Telekom, Merko Ehitus). Pilt ei
olnud palju erinev ka teistes Balti riikides. Baltikumist
pärit viiest suuremast ettevõttest kolm selles nimekirjas olid Eestist.
Iseenesest ei pruugi suurettevõtete vähesus olla
majanduse arengus määrav tegur, seda tõestab kas või
Taani kui eduka väikeettevõtlusmaa kogemus. Samas
raskendab omamaiste liiderettevõtete nappus siiski
uute rahvusvahelisel tasandil võimekate ettevõtlusklastrite teket ja sellega ka tõusuvõimalusi väärtusloomeahelas. Enne viimase majanduskriisi algust Eestit
nõustanud konsultandid (Best & Bradley 2006) rõhutasid oma aruandes, et Eesti kui väikeriigi ettevõtluse
liigne hajutatus eri majandusharude vahel takistab
piisavalt suure kriitilise massi inimeste ja resursside
koondamist võimalikele läbilöögisuundadele.
Suurtel ettevõtetel on muude võrdsete tingimuste
puhul suuremad võimalused innovatsiooniga tegelemiseks, eriti juhul, kui on tegemist suuremaid investeeringuid nõudvate tooteuuendustega. Suurte liiderettevõtete puudumist tuleb kompenseerida kas väga
hea koostööga kodumaiste väiksemate ettevõtete
vahel või siis läbimõeldud positsioneerimisstrateegial
rajaneva koostööga rahvusvaheliste liiderettevõtetega.
Mõlemad tegutsemissuunad nõuavad nii ettevõtetelt
endilt kui ka riikliku ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika teostajatelt väga loomingulist ning järjekindlat
tegutsemist.
Teel uuele restrukturiseerumisele: innovatsiooni
väljakutsed
Selle sajandi esimese aastakümne keskpaigas aktualiseerusid Baltimaades innovatsioonipoliitika ning teised
innovatsiooni toetavad tegurid ja poliitikad (haridus-,
juhtimis-, teaduspoliitika, infotehnoloogia poliitika jt).
Loomulikult saab innovatsiooniga seotud sammudest
rääkida ka varasema perioodi puhul. Näiteks Eestis
loodi juba aastatel 1989−1990 kolm innovatsioonipoliitika tööriistadena käsitatavat fondi: teadusfond, innovatsioonifond ja informaatikafond. Samas olid innovatsiooni toetamiseks võimalikud rahasummad sel ajal
veel väga väikesed ja ka innovatsiooni toetavate poliitikavahendite arsenal üpris kitsas (Terk 1997). Keerukam
innovaatiline, eriti tehnoloogilises mõttes innovaatiline
ettevõtlus jäi eraomandil rajaneva ettevõtlusstruktuuri
kujunemise käigus tagaplaanile.
Infotehnoloogia kasutuselevõtt Balti riikides on
läinud mõnevõrra erinevalt. IKT-valdkonna areng ei
ole eeskätt omaette ettevõtlussuund, vaid pigem üldine

16 1990-ndate keskel tehtud võrdlusuuringust selgus üllatuslikult, et Eesti tööstuses tegutsenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
oli ettevõtjate haridustase keskmiselt kõrgem kui nende Briti kolleegidel (Smallbone & Venesaar 1996).
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alus kogu majanduse ning ühiskonnaelu moderniseerimiseks. Sellel alal tuleb märkida just Eesti kiiret edu,
kes jõudis koos Sloveeniaga 1990-ndate lõpuks Keskja Ida-Euroopa maade esirinda ning edestas hulga IKT
kasutamise indikaatorite poolest ka paljusid LääneEuroopa maid. Aeglasem, aga teiste riikidega võrreldes siiski küllalt tubli areng toimus ka Lätis, natuke
aeglasem oli see Leedus. Kui Lätis oli arvutikasutajate
arv 15−74-aastaste elanike hulgas 1990-ndate lõpul
ligikaudu 20%, Leedus natuke vähem, siis Eestis oli
see selleks ajaks tõusnud kolmandikuni elanikkonnast ja jätkas kiiret kasvu, hakates 2003. aastal lähenema juba kvalitatiivset muutust tõotava 50% piirile.
Umbes sarnast dünaamikat, vaid paariaastase mahajäämusega, võib täheldada ka internetikasutuse puhul.
Eesti saavutas 15−74-aastastest isikutest ühe kolmandiku internetikasutajate piiri aastal 2001, Läti ja Leedu
aastal 2005 (TNS Emor, e-seire).
Eesti IKT-edu pole realiseerunud mitte niivõrd
riigi jaoks keskse majandus- ja ekspordiharu tekitamisena infotehnoloogia põhjal, kuivõrd riigi ja ettevõtete
tegususe osutamisena ning kogu tegevus- ja ettevõtluskeskkonna soodsamaks muutmisena. Võib väita,
et see on olnud oluline fooni loov element kogu Eesti
innovatsioonitegevuse jaoks.
Nüüdisaegne innovatsioonipoliitika ei keskendu
mitte ainult teadus- ega arendustegevusele või tehnoloogilisele innovatsioonile, vaid innovatsioonilise
aktiivsuse eri vormidele ja staadiumidele. Innovatsioonipoliitika meetmed võivad olla suunatud nii vahetult
ettevõtte tasandile kui ka ettevõtete ja ülikoolide/teadusasutuste seostele, aga ka õppe- ja teadusasutuste
kui innovatsiooniks vajaliku baasi kujundamisele,
teatud investeerimisfondidele või teadmusjuhtimise
struktuuridele jne. Märgiks kursivõtmisest taolist
tüüpi poliitikale oli Eestis innovatsioonipoliitika alusdokumendi „Teadmistepõhine Eesti” vastuvõtmine
2001. aastal.
Kuna 2000-ndate algul oli Balti riikide jaoks liitumine Euroopa Liiduga juba lähiperspektiiv, siis on ka
loogiline, et innovatsioonipoliitilised alusdokumendid koostati innovatsioonis edu saavutanud maade
kogemustest lähtudes. Eripäraks oli see, et võrreldes vanade EL-i liikmesmaadega olid innovatsiooniliste meetmete rahastamisvõimalused esialgu oluliselt napimad ning ka nendest kasu saavate ettevõtete
ring kitsam (Terk 2005). Innovatsiooniliste meetmete
rahastusvõimalused paranesid oluliselt pärast EL-i
tõukefondide avanemist Balti riikidele. Sellest alates
on ka Balti riikide innovatsioonipoliitilised meetmed
ja nende rahastamise ulatused omavahel paremini
võrreldavad.
Kõik kolm Balti riiki said seoses EL-iga liitumisega märkimisväärselt lisavahendeid, mis võimaldas
neil laiendada oma teadus- ja arendustegevuse (T & A)
ning innovatsioonipoliitika toetusmeetmete valikut ja
suurendada nende rahastamist. Lisarahastamise tase
oli riigiti siiski erinev. Eesti investeeris teadus- ja aren-

dustegevusse ning innovatsiooni 11% oma struktuurifondide rahast, Leedu 6% ja Läti vaid 3%.
Oluline osa Eesti struktuurivahendite kasutamises oli tehnoloogia-kompetentsikeskuste (TAK-ide)
loomise programmil. Selle programmi raames loodi
tööstusettevõtete ja teadusasutuste partnerlusena hulk
pikemaajalisele koostööle suunatud konsortsiume.
Oluliseks tuleb lugeda ka püüdlust arendada innovatsioonikultuuri. Selleks käivitati, ehkki suhteliselt
vähese rahaga, innovatsiooniteadlikkuse tõstmise
programm (mitmesugused innovatsiooni propageerimise üritused, innovatsiooni kajastamine meedias).
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti andis perioodil
2004−2006 eelise ettevõtlusega vahetult seostuvale
innovatsioonile, teadusuuringute infrastruktuuri
rahastamine jäi sel ajal mõneti tagaplaanile.
Lätis võeti riiklik innovatsioonikontseptsioon
vastu 2002. aastal, kuid see dokument asendati kiiresti
vastava riikliku programmiga aastateks 2003−2006.
Programmi peasihtideks olid innovatsioonisõbralik
keskkond ja ekspordiks mõeldud toodete ning teenuste uuenduslikkuse tõstmine. Mõneti talupojamõistusele vastukäivalt panustati Lätis juba sel perioodil
tugevalt riskikapitali-investeeringutele − tingimustes,
kus tegelikult nappis potentsiaalseid kasvuettevõtteid
ja ka riigi teadussüsteem oli reorganiseerimata.
Leedu innovatsioonipoliitika keskendus enne
2004. aastat eelkõige „innovatsiooni toetava infrastruktuur” (inkubaatorid, tehnopargid jne) arendamisele, ettevõtete innovatsiooninõudluse ergutamisega
tegeldi vähem. Ka aastatel 2004−2006 saadud rahastamise kohta võib väita, et varasem kallutatus infrastruktuuri poole jätkus. Probleemiks oli aga, nagu
tõi välja Kriaucioniene (2005), innovatsioonikultuuri
suhteline nõrkus ettevõtluses. Avaliku sektori poolsel finantseerimisel oli Leedus fookus kogu aeg olnud
ülikoolides ja instituutides tehtavatel akadeemilistel
uuringutel, mitte aga innovatsiooni laiemal toetamisel majanduses.
Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 2007. aastast alates mõned eelnimetatud eripäradest jätkusid, mõned mitte. Rahaliselt hinnates tõusis Balti riikidest kõige suuremaks teadusesse ja tehnoloogilisse
innovatsiooni investeerijaks Läti. Absoluutsummana
kavandati Lätis perioodiks 2007−2013 investeerida
teadusesse ja tehnoloogilisse innovatsiooni peaaaegu
28% selle perioodi Läti tõukefondide rahast. Per capita
arvestuses polnud vahe Läti ja Eesti vahel küll eriti
suur: Lätis 378 eurot, Eestis 361 eurot. Leedus oli aga
see summa märksa väiksem, vaid 243 eurot.
Võrreldes EL-i tõukefondide teaduse ja innovatsiooniga seotud toetusi kasutussuundade lõikes, võib
täheldada üllatavat nihet, mida Balti riikide varasemate poliitikaprioriteetide tõttu oleks olnud raske
ennustada. Kui varem eristus Eesti oma Balti naabritest just innovatsioonipoliitika tugevama ettevõtetele
suunitletuse poolest, sh ka ettevõtete ja teadusasutuste
kontaktide tugevdamise püüde poolest, siis 2007. aastast alanud perioodil on EL-i raha kasutamisele Ees-
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tis iseloomulik Lätist ja Leedust suurem kallutatus
teadusasutuste poole. Võrreldes Läti ja Leeduga, on
Eestis mõnevõrra kõrgem ka inimpotentsiaali tugevdamisena tõlgendatavate investeeringute osatähtsus.
Teiste Balti riikide struktuurifondide rahade kasutamises võib sel perioodil näha ettevõtluse innovatiivseks muutmisele ja ka infotehnoloogia rakendamisele
suunatud kulude suuremat osatähtsust kui Eestis. Kuidas taolist pööret seletada? Üheks võimalikuks seletuseks võiks olla väide, et Eesti jaoks on praeguseks saanud prioriteetseks teistsugused ülesanded kui Lätis
ja Leedus, et ettevõtlus on nn lihtsamas innovatsioonis peituvad võimalused juba ammendanud, jõudnud
väga lähedale tehnoloogilisele eesliinile ning seetõttu
on just teaduspotentsiaali ja ülikoolide tugevdamine
muutunud nüüd Eesti majanduse jaoks esmatähtsaks.
Pikemas perspektiivis käsitletuna võib see nii ka olla,
samas on üha enam hakatud rõhutama ka ettevõtetes
toimuva tavainnovatsiooni (ärimudelite muutmine,
organisatsioonilised ümberkorraldused, suuri tehnoloogilisi ümberkorraldusi mitte vajavad tooteuuendused) tähtsust. Tundub, et eri rõhuasetuste vahekord ja
ajastatus nõuavad Eesti innovatsioonipoliitikas siiski
veel tõsist läbimõtlemist.
Tervikuna on Eesti innovatsioonipoliitika Läti ja
Leedu omast enam väljaarendatud, keerukam ja ka järjepidevam (Männik & Rannala, 2011). Innovatsioonipoliitika põhimeetmeid (näiteks Spinno, s.o ülikoolide teadustulemuste kommertsialiseerumise toetamine, tehnoloogia kompetentsikeskuste loomine või
innovatsiooniteadlikkuse programm) on rakendatud
juba alates 2004. aastast või veelgi varasemast ajast,
kui sai hakata kasutama EL-i tugifinantseerimist.
Leedu innovatsioonipoliitikas (Paliokaite 2011)
moodustavad riiklike teadusuuringute süsteemile
orienteeritud rahalised meetmed umbes 40−50%, teadus- ja arendustegevusega seotud otsetoetused ettevõtetele umbes 15%, ülejäänud raha on hajutatud suure
hulga väikeste meetmete vahel. Leedu on ainus Balti
riik, kes pole seni veel hakanud tegelema riskikapitali
investeeringute problemaatikaga.
Innovatsioonipoliitika põhiinstrumendiks Leedus on seni olnud mitut laadi avaliku sektori investeeringud, mille eesmärgiks on toetada teadusasutuste ja
ettevõtjate koostööd, tegelikkuses on need suures osas
läinud siiski pigem akadeemiliste teadusuuringute
infrastruktuuri uuendamiseks. 2008. aastal tegi Leedu
valitsus katse kontsentreerida jõupingutusi teadusuuringute ja teadmismahuka ettevõtluse vallas. Võeti
vastu otsus viie integreeritud keskuse („oru”) loomiseks, et arendada neis valdkondades (biotehnoloogia, lasertehnoloogia, materjaliteadus, keemia, mehhatroonika, põllumajandusteadused, mereuuringud)
välja tõsine teaduslik ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluse
potentsiaal. Sellega ettevõtmine ei piirdunud: pärast
valitsuse vahetust otsustati rakendada kakskümmend
niinimetatud ühist teadusprogrammi („ühine” tähendab antud juhul seda, et programmide elluviimisesse
peaks idee järgi rakendatama nii teadlased kui ka ette-
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võtjad), millest osa seostus varem formuleeritud viie
prioriteetse valdkonnaga, osa jäi aga neist väljapoole.
Peale selle otsustati käivitada kaksteist riiklikku
kompleksset uurimisprogrammi: biotehnoloogia ja
biofarmatseutika; laserid, uued materjalid, elektroonika, nanotehnoloogia ja rakendusfüüsika; säästev
keemia; IKT; arstiteadus; jätkusuutlik keskkond; mehhatroonika; tsiviilehitus ja transport; kultuuri- ja loomemajandus; merendusuuringud; põllumajandus,
metsandus ja toiduainetööstus. Valitseb oht, et sellise
tegevussuundade rohkuse puhul ei õnnestu piisavalt
kaasata ärisektorit ja kaob ka „orgude” väljavalimisega
tekkima hakanud riikliku poliitika fokuseeritus.
Läti innovatsioonipoliitikasse planeeriti küll ülejäänud kahe riigiga võrreldes enam EL-i tugirahasid,
kuid selle probleemsusaste on pigem kõrgem. Põhjuseks on majanduse ja riigieelarve väga raske seis (kriisijärgne majandusreaalsus) kui ka innovatsioonipoliitika enda vastuolulisus. Ehkki innovatsioonipoliitika
on liikunud mõnevõrra rakendusuuringute poole, on
selle põhifookused olnud seni kujundatud siiski pigem
tugevamate teadusvaldkondade kui ettevõtluse arenguvajadustest lähtudes. Eelmisel, 2010. aastal käivitati
ka Lätis Eesti tehnoloogia arenduskeskustega sarnane,
kuid enam akadeemilise teaduse initsiatiive peegeldav
programm, millest loodetakse suurt panust ettevõtlusele praktiliselt vajaliku uurimistegevuse tekkeks.
Samas märgivad eksperdid (Kristapsons jt 2011), et
Läti senine innovatsioonipoliitika on liiga vähe tähtsustanud ettevõtlusest endast lähtuda võivat innovatsiooni.
Saab teha üldistuse, et kui Eesti innovatsioonipoliitika on olnud Läti ja Leeduga võrreldes enam turupõhine, siis viimased on teinud suurema panuse mitut
laadi infrastruktuuride loomisele ja olulistesse tehnoloogiatesse investeerimisele. Lähtudes rahastamise
jaotuse andmetest võib väita, et viimasel perioodil on
mõneti selle poole liikuma hakanud ka Eesti. Kahjuks
tuleb nentida, et ei Lätil ega Leedul ole õnnestunud
saavutada olulist edu innovaatiliste ettevõtlusklastrite
loomisel.
EL-i tõukefondide investeeringud 2007−2013 on
kõigil kolmel maal olnud küllalt suures osas suunatud
kõrgharidussektorisse. See, et kõigis Balti riikides pingutatakse praegu tugevalt doktorantide arvu suurendamise ja doktoriõpingute kvaliteedi tõstmise sihis, ei
ole kindlasti juhus või kokkusattumus, vaid peegeldab
tõsist mahajäämust neist nõuetest, mis tulenevad vajadusest minna üle nn teadmuspõhisele majandusele.
Napib spetsialiste oluliste tehnoloogiate, eeskätt IKTvaldkonnas. Samas saab küsida, kas taoline poliitika
EL-i madalamate palgatasemetega maade hulka kuuluvates väikeriikides saab ikka anda loodetavaid tulemusi. Kas praegused või ka suurenevad investeeringud
teadlaste koolitamisse ja teadusuuringute infrastruktuuri saavad olla küllaldased kõrgharidussektori rahvusvahelise konkurentsipositsiooni parandamiseks
või isegi säilitamiseks? Kuna on suhteliselt raske eeldada, et ülikoolides innovatsiooniga seotud inimeste

palgad tõuseksid lähiajal konkurentsivõimelisteks
Skandinaavia maade või Saksa palkadega võrreldes,
võib ju karta lihtsalt nende inimeste teistesse riikidesse tööle siirdumist. Siinkohal saab väljapääsuks
olla ikkagi vaid see, kui tippkvalifikatsiooniga inimesi
hakkab palkama ka ettevõtlussektor ja kui innovatsioonis osalusest saab omaette motiveeriv tegur.
Eelnev puudutas innovatsioonipoliitikaid. Milline on aga olukord innovatsioonipotentsiaali poolest? Kasutame Eesti, Läti ja Leedu seisundi võrdluseks
Euroopa Liidu nn innovatsiooni mõõtelaua (innovation scoreboard) andmeid.
Jooniselt 1.5.1 näeme, millised on kolme Balti riigi
sünteetilised innovatsiooniindikaatorid võrreldes
Euroopa Liidu keskmisega. Nagu näha, ületavad Eesti
tulemused oma Balti naabreid kõikide parameetrite
puhul, välja arvatud inimressursside indikaator, mille
puhul Leedu tulemus on natukene parem. Innovatsiooni finantstoetuse indeksi poolest on Leedu tulemus enam-vähem võrdne EL-i keskmisega, Eestil on
see näitaja siiski veel parem. Enamikku Läti innovatsiooniparameetreid hindab mõõtelaud küllalt madalalt, teistest mõnevõrra parem on inimressursside
indikaatori väärtus.
EL-i maade üldises liigituses on Läti ja Leedu paigutatud neljast maaderühmast viimasesse, „tagasihoidlike innovaatorite” gruppi (koondindeksi järgi
asub Läti 27. kohal ja Leedu 25. kohal EL-i maade
hulgas), samas kui Eesti koondindeks on vaid veidi
madalam EL-i keskmisest ja Eesti liigitub kümne riigi
hulka, kes moodustavad innovatsiooniliidreid (Rootsi,
Taani, Soome, Saksamaa) jälitava grupi. Innovatsioonidünaamika poolest on Eesti EL-i edukamaid riike,
viie viimase aasta jooksul on ta innovatsioonikaardi
indikaatorid paranenud keskmiselt 6,6% võrra, Lätil
2,7% ja Leedul halvenenud –0,7%.
Ehkki Eesti paistab oma Balti naabritest mõnevõrra parem välja nii innovatsiooni tulemuste kui ka
innovatsioonipoliitika toetusmeetmete süsteemsuse
poolest, on küsimus majanduse innovaatilisuse astmest ja innovatsioonipoliitika tõhususest tõsise diskussiooni all ka siin. Fooni taolistele diskussioonidele andsid aastatel 2006−2007 tekkinud kahtlused
majanduse üldise kasvumudeli jätkusuutlikkuses.
Ehkki Eesti majanduskasv oli sel ajal kiire, näitas Eesti
Arengufondi tellitud ja Tartu Ülikooli majandusteadlaste teostatud uurimisprojekt, et hoogne majanduskasv baseerus liigselt sisenõudlusel (Varblane jt 2008),
samal ajal kui eksport kaotas kallineva majandussisendi tingimustes konkurentsivõimet, toodangu
lisandväärtus oli madal ega tõusnud vajaliku kiirusega. Rõhutati samuti, et Eesti senised soodsast majanduskeskkonnast ja suhteliselt odavatest tootmissisenditest tulenenud eelised on kulude kiire kasvu tõttu
ammendumas. Marek Tiits jt (2007) on märkinud, et
kui riik jätkab sekkumatuspoliitikat ega taha tegeleda
majandusstruktuuri moderniseerimise küsimuste ega
selles vallas prioriteetide seadmisega, tähendab see
tegelikkuses lihtsalt eelise andmist neile meie konku-

Joonis 1.5.1. Balti riikide innovatsiooniindikaatorid
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rentriikidele, kes on teadmis- ja tehnoloogiamahukamate tegevuste arendamiseks loonud suhteliselt soodsamad tingimused, seostugu need siis kas harituma
personali väljaõpetamisega või ettevõtete konkurentsipotentsiaali parandamisega tänu riigi ja ettevõtete
koostegutsemisele. Taolistest seisukohavõttudest tulenevad omakorda nii suuremad lootused innovatsioonipoliitikale kui ka rangemad kriteeriumid selle hindamiseks.
Taolises valguses on alust vaadata ka Eesti ettevõtete innovatsioonitegevusele nõudlikuma pilguga.
Analüütikud on toonud siin välja järgmisi asjaolusid
(Viia jt 2007).
1. Eesti ettevõtete uute toodete arv ei näe rahvusvahelises võrdluses välja küll madal, kuid valdavalt
on tegemist uuendustega vaid ettevõtte enda seisukohalt, mitte turu seisukohalt. Viimasel juhul on
valdavalt tegemist pigem tootevariatsioonide kui
radikaalselt uute toodetega. Paljudel juhtudel on
uute toodete osatähtsus ettevõtete rahalises käibes
madal.
2. Ettevõtete kulutused toodangu uuendamisele on
rahvusvahelisel foonil hinnatuna madalad ja neistki
kulutustest moodustab suure osa lihtsalt uute seadmete sisseostmine, mitte keerukamad uuendustegevused (toote- ja tehnoloogiaarendus jne).
3. Eesti ettevõtete nn koostöötihedus innovatsiooniprotsessis on küllalt kõrge, kuid tegemist on val-
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Tabel 1.5.3. Maade positsioonid riikide pingereas eri
indikaatorite põhjal (koht 139 riigi hulgas)
Globaalse
Kõrghariduse ja Innovatsiooni
konkurentsivõime
koolituse indeks
indeks
koondindeks
Eesti

33.

22.

37.

Läti

70.

35.

77.

Leedu

47.

25.

51.

Soome

7.

1.

3.

Rootsi

2.

2.

5.

Saksamaa

5.

19.

8.

Šveits

1.

6.

2.

Lõuna-Korea

19.

16.

11.

Allikas: The Global Competitiveness Report 2010−2011

davalt hankijatele ja tarbijatele suunatud koostööga, kasvavalt ka kontsernisisese koostööga
(ettevõtete rahvusvahelistumise kaasnähe). Koostöö ülikoolide ja uurimisasutustega toodangu
uuendamisel on madal.
4. Vaatamata suurenenud teadus- ja innovatsioonikulutustele ei näita Eesti ettevõtete üldine innovatsiooniaktiivsus, mis on Euroopa keskmise tasandil
küllalt hea, märke vahe vähendamisest EL-i selles osas eesrindlike maade ettevõtete innovatsiooniaktiivsusega. Pigem vastupidi, see vahe tundub
suurenevat.
Hulk probleeme on tekkinud seoses innovatsioonipoliitika tulemuslikkuse sisulise hindamisega: valdav osa tehnoloogia toetusgrantide rahast on läinud
uutele väikestele kõrgtehnoloogiaettevõtetele, samas
on nende ettevõtete osatähtsus majanduses jätkuvalt
madal. Paljudes Eesti majanduse olulistes harudes, mis
annavad suure osa toodangust ja kus töötab väga suur
osa tööjõust, näiteks metsa-, puidu- ja mööblitööstuses, on kohalik ekspertiisitase nõrk ja seega ettevõtete
abisaamislootused väikesed. Hoolimata küllalt pikaajalistest taotlustest tõsta ülikoolide võimet ja motiveeritust koostööks ettevõtetega (nn Spinno programmid) on see ikkagi suhteliselt nõrk.
Nagu näitasid Tartu Ülikooli majandusteadlaste
hiljutised uuringud, on Eestis majanduse innovaatilisust tõsta peale muu raskem ka sellepärast, et Eesti

majanduses on liiga suur osatähtsus neil harudel, kus
rahvusvahelise statistika alusel hinnates on uuendada
üldse suhteliselt raske, ja samas on Eesti majandusstruktuuris vähene nende harude osatähtsus, mis on
kogu maailmas innovatsiooni alal esirinnas (näiteks
farmaatsiatööstus).
Huvitava ja sugugi mitte positiivse näite Balti tee
kohta saame, kui võrdleme rahvusvaheliste uuringute
alusel riikide innovatsiooniindekseid ja teisi nendega
seotud indekseid.
Nagu tabelist 1.5.3 näha, on kõigi Balti riikide
positsioonid Maailma Majandusfoorumi koostatud
pingereas kõrghariduse indeksi järgi oluliselt paremad
kui nende kohad globaalse konkurentsivõime koondindeksi pingereas. Lätil ja Leedul ulatub see vahe isegi
üle paarikümne kohapunkti.
Kõrge haridustase peaks aitama lõppkokkuvõttes
tõsta ka riigi kohta konkurentsivõime pingereas, sest
haridustase peaks suutma mõjutada maa konkurentsivõimet just innovatsioonivõimekuse paranemise
kaudu. Ometigi on kõigil Balti riikidel, ka Eestil innovatsiooni alusel saadud koht riikide pingereas kehvem
kui nende koht konkurentsivõime pingereas. Järelikult ei ole neis riikides suudetud realiseerida hariduse
potentsiaali innovatsioonivõimekuse tõstjana erinevalt teistest tabelis toodud riikidest, kelle positsioonid
hariduse, innovatsioonivõimekuse ning konkurentsivõime poolest on paremas kooskõlas.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et kolme Balti riigi võrdluses saavutas Eesti tunduva edumaa 1990. aastatel
tänu teatud ajalisele edule ettevõtlusega seotud reformide alustamisel (pooleaastasel ajaedul või tempokaotusel 1990-ndate algul oli äärmiselt suur tähtsus),
paremale järjepidevusele reformide elluviimisel ja
paljus tänu omandireformi edukamale ja järjekindlamale teostamisele. See tagas omanike paljususe, aitas
vältida poliitika ja majanduse ülemäärast põimumist,
pidurdas korruptsiooni ja tõkestas oligarhide teket.
Uuele, innovatsioonipõhisele majandusliku arengu
staadiumile on Eesti jõudnud mõnevõrra varem, kuid
siin on kõik kolm Balti riiki astumas alles esimesi
samme. Otsustava tähtsuse on seejuures omandanud
hariduses peituva innovatiivsuspotentsiaali väljaarendamine ja kasutusse võtmine.

1.6. Kokkuvõtteks
Peeter Vihalemm, Marju Lauristin
Vastus küsimusele, kas me saame rääkida mingist
ühisest Balti arengumudelist, sõltub võrdluse mõõtkavast. Nii antud peatükk kui ka meie raamatu järgnevad osad näitavad, et kaugelt vaadates, Euroopa
mastaabis, on Balti riikide arengus ja olukorras märkimisväärseid sarnasusi, lähemal vaatlusel kerkivad
aga esile erijooned.
Läänemere maad jagunevad inimarengu koondindeksi järgi selgelt kolme gruppi: 1) EL-i vanad liik-
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med, Põhjamaad ja Saksamaa; 2) EL-i uusliikmed Baltimaad ja Poola; 3) Venemaa. Inimarengu alaindeksite
põhjal ei ole eristumine nii selge – majanduse arengutaset näitava RKT järgi ei ole olulist erinevust kahe
viimase maaderühma vahel, kusjuures Venemaa isegi
ületab RKT tasemelt veidi Leedut ja küllalt palju Lätit.
Hariduse alaindeksi põhjal, mille järgi kõigi Balti riikide rahvusvaheline positsioon on üsna soodne, asub
Eesti ühel tasemel Saksamaaga, veidi paremal posit-

sioonil kui Põhjamaad ja teised Balti riigid. Seejuures näitab küll hariduse lähem vaatlus meie raamatu
4. peatükis Eesti haridussüsteemi olulist mahajäämust
Soome ja Rootsi omast.
Ehkki objektiivset olukorda kajastava inimarengu
indeksi järgi on Eesti arengutase mõnevõrra kõrgem
Läti ja Leedu omast, on Balti riikide ühisjooneks sotsiaalsfääri mahajäämus majanduslikust arengust.
Võrreldes kolmes Balti riigis tehtud avaliku arvamuse küsitluse tulemusi, nägime, et rahulolu hinnangud erinevad Eestis ja teistes Balti riikides rohkemgi
kui objektiivsed arengunäitajad. Samas on ka rahulolu
hinnangud kõigis kolmes riigis madalamad kui Põhjamaades ja Saksamaal. Kuid kõige olulisem kõiki Baltimaid ühendav joon on rahvastiku vähenemine, mis
on tingitud madalast sündivusest, kõrgest suremusest
välistel põhjustel ning viimastel aastatel eeskätt üha
suurenevast väljarändest. Neid valdkondi käsitletakse
lähemalt 2. ja 3. peatükis.Võrreldes Eesti, Läti ja Leedu
arenguid teiste postkommunistlike riikide ning arenenud lääneriikidega, saab üldistatult määratleda, millise kapitalistliku ühiskonna mudeliga, kas liberaalse turumajanduse või strateegiliselt koordineeritud
turumajandusega on meil tegu. Kapitalismi tüüpide
poolest on Eesti paljude uurijate arvates selgelt liberaalse turumajanduse esindaja, kuid samas sihis on
liikunud ka Leedu, Poola ja Läti, samal ajal kui Saksamaa esindab teistsugust, strateegiliselt koordineeritud
kapitalismi tüüpi. Põhjamaad kuuluvad üldiselt sarnaselt Balti riikidega liberaalse turumajandusega kapitalismi rühma, kuigi kvalitatiivselt tugevasti erineval,
palju kõrgemal majandusliku ja sotsiaalse arengu tasemel. Sügavamates ja pikemat ajaperioodi hõlmavates

käsitlustes on Põhjamaid, eriti Soomet ja Rootsit enamasti liigitatud koordineeritud turumajandusega riikide sekka (Hall & Soskice 2001). Erinevus turumajanduse tüüpides on oluline, kui lähemalt analüüsida
Põhjamaade või Saksamaa sotsiaalse heaolu või haridusreformide sobivust Balti riikidele.
Tehnoloogilise innovatsiooni ja kõrge lisandväärtusega toodangu osakaalu poolest võib eri maid liigitada
kapitalistliku maailmamajanduse liidrite, tuumiku
hulka kuuluvateks, tuumikulähedasteks või pool-tuumikmaadeks, perifeerialähedasteks või pool-perifeeriamaadeks ja perifeeriaks. Läänemere maadest kuuluvad Põhjamaad ja Saksamaa juhtivate tuumikriikide
rühma, Eesti tuumikulähedaste ning Läti ja Leedu perifeerialähedaste maade hulka. Poola viimaste aastate
kiire areng ja asjaolu, et ta jäi majanduskriisist peaaegu
puutumata, lubab arvatavasti tedagi liigitada tuumikulähedaste riikide hulka. Euro kasutuselevõtule järgnevad aastad näitavad, kas Eesti suudab läbi murda kõrgemasse liigasse, juhtivate maade hulka, või langeb tagasi
perifeerialähedaste maade rühma.
Balti riikide asukoht EL-i innovatsioonikaardil 2010
näitab Eesti mõningat suuremat edu selles valdkonnas,
ta on paigutatud paremuselt teise, liidreid jälitavasse
rühma, Läti ja Leedu aga viimasesse rühma, tagasihoidlike innovaatorite hulka. Samas edeneb majanduse restruktureerimine kõrgema lisandväärtusega toodangu
sihis Eestis seni veel liiga visalt, et loodetud läbimurde
saavutamise suhtes saaks olla optimistlik.
Seda, kas Eesti ning mõne aja pärast ka Läti ja
Leedu on kindlalt üle minemas innovatsioonil põhinevale majandusele, saame hinnata siis, kui otsustavad kriisijärgsed aastad on seljataga.
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2. PEATÜKK

Rahvastikumuutused,
eluiga ja tervis
2.1. Sissejuhatus
Mare Ainsaar
See peatükk on Balti riikide inimestest, laste sünnist,
pereelust, tervisest ning surmast. Vaadeldakse kolme
Baltimaa rahvastikumuutuste sarnasusi ja erinevusi.
Peaaegu kõigis üleminekuriikides tõid 1990. aastad
kaasa sündimuse languse, eluea lühenemise ning väljarände. Ka kolmes Balti riigis, mis on inimeste arvult
Euroopa väiksemaid, leidsid aset negatiivsed nihked
rahvastikus. Need jäävad ühiskonda mõjutama veel
sajanditeks.
Raskused töö ja pereväärtuste ühitamisel on neid
võimalikke põhjuseid, miks Balti rahvad maksid oma
ühiskondi ümber kujundades kõrget üleminekuhinda
rahvastikunäitajate halvenemise kujul. Käsitledes selles peatükis perekonna ja perepoliitikatega seotud

probleeme, näeme seoseid inimeste tööelus aset leidvate muutuste ning võimaluste, migratsiooni, suremuse ja sündivuse vahel.
Balti riikide suurimaks eripäraks 20. sajandi
lõpu ja 21. sajandi alguse Euroopas on inimeste, eriti
meeste lühike eluiga. Suremus kui koondnäitaja peegeldab inimeste elu kvaliteeti läbi kogu elu, enda tervisest hoolimise tarkust ja elutahet, aga ka riigi tervisepoliitika võimekust inimese elu hoida. See peatükk
koosneb kolmest osast, millest esimene käsitleb üldisi
demograafilisi muutusi Balti riikides kahekümne
aasta jooksul, teine lahkab suremust ja kolmandas
antakse ülevaade Baltimaade tervishoiusüsteemide
arengust.

2.2. Siirdeaja demograafiline
hind ja Baltikumi tulevik
Mare Ainsaar, Vlada Stankuniene
Sissejuhatus
Enamikus Euroopa riikides jätkus rahvaarvu kasv aastatel 1990−2010 vähenenud sündimusest hoolimata.
Kasvu toetasid nii loomulik iive kui ka sisseränne. Rahvaarv kahanes vaid üksikutes riikides (joonis 2.2.1),
kaasa arvatud Baltimaades, seejuures olid Baltimaad
aastatel 1990–2009 ühed kõige kiiremini inimesi kaotavad riigid. Vaid rahvastikusündmused Rumeenias,
Ukrainas, Bulgaarias ja Ungaris on võrreldavad muutustega Balti riikides. Rahvaarvu vähenemist mõjutasid
nii surmade ülekaal võrreldes sündidega kui ka väljaränne riigist. Selles peatükis uurime, miks kirjeldatud
muutused toimusid ja kuidas võib rahvaarvu struktuur
mõjutada Balti ühiskondi tulevikus.
Demograafilised arengud vormuvad rahvastiku
struktuuri, inimeste käitumise ja ühiskonnaelu muutuste koosmõjus. Kuni 1990. aastate alguseni oli Baltimaades suhteliselt sarnane sotsiaalne ja rahvastiku
struktuur. Ajavahemikku pärast aastat 1990 võib nimetada siirdeajaks, mille käigus toimunud muutuste tulemus oli eri riikides ja rahvastikurühmades erinev.
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Selleks et paremini mõista rahvastiku arengujooni,
tuleb alustada minevikus aset leidnud demograafilistest protsessidest. Kõik Baltimaad, ent eriti Läti ja Eesti
kogesid ulatuslikku sisserännet Nõukogude Liidu
aladelt alates Teisest maailmasõjast kuni 1980. aastate lõpuni. Samal ajal oli ka loomulik iive positiivne.
Ehkki inimeste eluiga ei küündinud kuigi kõrgele,
oli sündimuse tase piisav tagamaks rahvastiku taastootmist ja isegi kasvu. Nende sündmuste koosmõjul elas kõigis Baltimaades 1990. aastate alguses suhteliselt noor rahvastik ning Eestis ja Lätis peale selle
märkimisväärne hulk vene keelt kõnelevaid sisserännanuid (venelasi, ukrainlasi ja valgevenelasi, tabel
2.2.1). Nobile (1994) analüüsid aastast 1980 tõestavad,
et Eesti, Läti ja Leedu olid viljakuskäitumise näitajate
poolest üksteisele kõige sarnasemad riigid Euroopas.
1990-ndate algus
Rahvastikumuutusi 1990-ndate alguses võib tõlgendada üldiste ühiskondlike muutuste taustal. Mõned
autorid on võrrelnud seda perioodi sotsiaalse anoo-

Joonis 2.2.1. Rahvaarvu muutumise põhjused ja intensiivsus aastatel 1990–2009 (tuhande elaniku kohta)
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Tabel 2.2.1. Rahvastiku etniline koostis 1989–2009
(osakaal kogu rahvastikus aasta alguses, protsentides)
Eesti

Läti

Leedu

1989 2000 2009 1989 2000 2009 1989 2001 2009
Eestlased

61,0

67,6

68,7

0,1

0,1

0,1

0

0

0

Lätlased

2,0

1,6

0,2

52,0

57,7

59,3

0,1

0,1

0,1

Leedulased
Venelased

1,7

1,4

0,2

1,3

1,4

1,3

79,6

83,5

84,0

30,0

25,6

25,6

34,0

29,6

27,8

9,4

6,3

4,9
0,6

Ukrainlased

3,1

2,1

2,1

3,5

2,7

2,5

1,2

0,7

Valgevenelased

1,5

1,2

1,2

4,5

4,1

3,6

1,7

1,2

1,1

Juudid

0,3

0,2

0,1

0,9

0,4

0,4

0,3

0,1

0,1

Sakslased

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Poolakad

0,2

0,2

0,2

2,3

2,5

2,4

7,0

6,7

6,1

Muud

0,0

0,0

1,6

1,3

1,4

2,6

0,6

1,3

3,0

Joonis 2.2.2. Rände saldo ja loomulik iive Balti
riikides aastatel 1990–2009 tuhande elaniku kohta
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miaga (Philipov et al. 2006). Anoomia teooria kohaselt
tingivad äkilised muutused ühiskonnas olemasolevate
sotsiaalsete sidemete katkemist, segadust ja ühiskondlike normide purunemist, mis võib kaasa tuua inimeste destruktiivse käitumise. 1990. aastate siirdeaega
saab kirjeldada kui uute ühiskondlike standardite,
struktuuride ja väärtuste loomise perioodi. Ülesehitusaega on ühest küljest seostatud suurema ühiskondliku mobiilsuse ja paremate väljavaadetega (Helemäe
et al. 1997, Helemäe 2010), kuid samuti kõrgendatud
ohtude ning kohanemisraskustega (Milanovitc 1997,
Sanfey & Teksoz 2007). Muutuste kiirus ja ulatus oli
üleminekuriikides erinev, ent Baltimaad maksid siirde
eest demograafilises mõttes vahest kõrgeimat hinda.
Positiivne iive Balti riikides asendus 1990-ndate
hakul negatiivse rände- ja loomuliku iibega. Enne
rahvaarvu kahanemise algust 1990-ndate alguses võis
Eestis, kuid mitte Lätis ega Leedus täheldada lühiajalist sündimuse tõusu. Selle põhjuseks peetakse suurenenud rahvuslikku optimismi. Ühtlasi aitasid sündimuse kasvule kaasa paljude ettevõtete lapsetoetused.
Need olid suunatud peamiselt kolmandatele ja rohkematele lastele. Statistikas on sündimuse üldise suurenemise taustal näha olulist kolmandate ja enamate
laste arvu kasvu. Leedus ega Lätis sellist tõusu ei esinenud ning sündimuse kordajad ühe naise kohta hakkasid seal langema. Hoolimata ajutisest kasvust hakkas
Eestis sündimus peagi langema ja 1990-ndate esimesel poolel leidis Eestis ja Lätis aset kõige tõsisem elanikkonna vähenemine pärast Teist maailmasõda, sellal kui Leedu koguiive püsis stabiilsemana.
Sündimuse langus ja suremuse järsk tõus tõid
kaasa loomuliku iibe kiire languse (joonis 2.2.2). Eestis muutus iive negatiivseks 1991., Lätis 1992. ja Leedus 1994. aastal. Sündimuse langust põhjendati osalt
majandusraskustega ning turvatunde puudumisega −
peredel tuli silmitsi seista vaesuse, hüperinflatsiooni
ja tarbekaupade nappusega (Kuddo 1997). Majandus-
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raskused mõjutasid perekondade loomist ja suremust.
Siirderiikidele iseloomulikku laste sünni edasilükkamist ja kahanenud sündimust on seostatud ka naiste
haridustaseme tõusu, noorte turvatunde puudumise,
töökarjääri üha keerulisema alguse ja üldise majandusliku ebakindlusega (Billary et al. 2006). Kõik need
tunnusjooned olid omased ka Balti riikidele 1990ndate alguses.
Abiellumise ja laste sündide edasilükkamine olid
1990-ndatel vaid osaliseks sündimuse languse põhjuseks. 1990-ndate alguses oli naise esmassünnituse iga
kõigis kolmes Balti riigis väga sarnane. Osa sündimuse
üldisest kiirest langusest 1990-ndatel oli seotud laste
saamise vanuse kasvuga. Ehkki sündide edasilükkamist
põhjendatakse sageli ka feminismi ja võrdõiguslikkuse
ideede levimisega (vt viiteid Billary et al. 2006), toimus
Baltimaades 1990-ndate alguses nihe refamiliseerimise poole. Reaktsiooniks varasemale korrale otsustasid paljud naised hakata koduperenaisteks või vähemalt pikendada lastega kodus oleku aega, sest varasema
süsteemi survel oldi sunnitud jätma väikesed lapsed ja
asuma peatselt pärast lapse sündi tööle. Üheks takistuseks naiste koju jäämisele oli siiski vajadus topeltsissetuleku järele, mis ei võimaldanud paljudel naistel uue
suundumuse kohaselt käituda. Motejunaite ja Höhne
(2008), kes uurisid naiste suhtumist töö- ja pereelu ühitamisse, leidsid Eestis, Lätis ja Leedus siiski olulisi erinevusi. Traditsiooniline suhtumine oli kõige valdavam
Leedus. Siiski valitses kõigis Balti riikides 1990-ndatel
tugev traditsionalism, mis 1997. aastaks vähenes. Seoses emade koju jäämisega vähendati ka lasteaiakohtade
arvu kõigis Baltimaades. Osaliselt tingis selle riikliku
toetuse äravõtmine lasteaedadelt, paljude lasteaedade,
kaasa arvatud ettevõtete lasteaedade sulgemine ja lasteaiateenuse kõrge hind (Kuddo 1997).
Eluea järsk lühenemine 1990-ndate keskel oli seotud siirdeaja eripäraga, millega kaasnes stress ja alkoholism. Ühiskondlikud muutused mõjutasid eriti rängalt meeste eluiga. Kõige rohkem langes eluiga Lätis,
aga ka Eestis ja Leedus. Inimeste keskmise eluea lühenemine 1990-ndate alguses oli iseloomulik kõigile
endistele nõukogude liiduvabariikidele, samal ajal kui
enamikus teistes Euroopa siirderiikides jätkus inimeste oodatava eluea kasv, hoolimata ühiskonnaelu
ümberkorraldustest. Leedus vähenes meeste elu seitse
ning Eesti ja Läti meeste eluiga kümme aastat järjest.
Teine tähelepanuväärne endise Nõukogude Liidu riikide eripära on suur lõhe meeste ja naiste oodatavas
elueas. Meeste haavatavus siirdeajal ja naiste parem
kohanemine sellega venitasid lahknevuse meeste ja
naiste oodatavas elueas Euroopa suurimaks. Põhjuseid võib olla palju. Kristenson jt (1998), kes võrdlesid
Vilniuse ja Linköpingi mehi, leidsid näiteks Vilniuse
meestel kõrgenenud riski teguritena tugeva tööstressi,
nõrgema sotsiaalse toetuse töökohal, väiksema emotsionaalse toetuse ja lõdvema ühiskondliku lõimumise.
Vilniuse meestel oli ühtlasi madalam toimetulekuvõime, enesehinnang ja sidusustunne ning suurem
krooniline kurnatus ja depressioon.
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Negatiivsest loomulikust iibest hoolimata oli rahvaarvu kahanemise peamine tegur 1990-ndate alguses väljaränne Balti riikidest. Kuna sisseränne asendus 1990-ndate alguses väljarändega, võib seda aega
nimetada migratsiooni pöördepunktiks Balti riikides.
Pärast Nõukogude Liidu seatud piiranguid sai taas
võimalikuks ränne lääneriikidesse. Ehkki peamisteks
Balti riikide elanike väljarände sihtkohtadeks olid esialgu Venemaa ja muud idapoolsed alad, hakkasid rändevood lääneriikidesse järk-järgult kasvama. Olgugi et
teatud osa väljarändest oli seotud majandusliku heaolu kahanemisega, olid rände peamised motivaatorid
esialgu mitmesugused poliitilised ja turvatunde puudumisega seotud põhjused. Varasema sisserändeajaloo tõttu oli väljaränne Eestist ja Lätist märksa intensiivsem kui Leedust (joonis 2.2.2). Soome, Saksamaa ja
Iisraeli repatrieerimispoliitika tulemusel oli väljarändajate suhtarv suurim etniliste juutide, sakslaste ning
soomlaste seas. Vene keelt kõnelevad Nõukogude sõjaväelased, nende perekonnad ja nendega seotud rahvastikurühmad moodustasid 1990. aastate alguses põhilise Balti riikidest väljarändajate rühma. Suur osa neist
lahkus teenistuskohustuse lõppemise, paremate väljavaadete või võõrriigi sõjaväelase staatuse tõttu. Väljarändajate seas oli suur osa ka vene keelt kõnelevaid
inimesi, kes tundsid muret tuleviku pärast või vastumeelsust uute riigikeele- ja kodakondsusnõuete suhtes. Venekeelne elanikkond (venelased, valgevenelased
ja ukrainlased) jäi siiski valdavaks ja üsna rohkearvuliseks etniliseks vähemuseks Lätis ja Eestis. Kasvav
tööpuudus ja majandusraskused julgustasid samal ajal
hulgaliselt eestlasi, lätlasi ja leedulasi otsima tööd teistes riikides.
1995–1999
1990-ndate teine pool annab tunnistust ühiskondade järkjärgulisest kohanemisest ja rahvaarvu languse pidurdumisest kõigis Balti riikides. Väljarände
intensiivsus vähenes, kuid selle arvele jäi siiski ligikaudu pool elanikkonna vähenemisest. Balti inimeste eluiga hakkas jälle pikenema, aga Eestis ja Lätis
oli 1990-ndate teisel poolel ikka veel suur sündide ja surmade arvu erinevus ehk tugevalt negatiivne loomulik
iive (joonis 2.2.2). Leedus oli olukord suhteliselt parem
ega küünditud nii dramaatiliste näitajateni. Madalaim
sündimus oli 1997. aastal Lätis (TFR 1,13) ja 1998. aastal Eestis (TFR 1,28). Samal ajal ei langenud Leedus sündimus 1990-ndatel kordagi alla 1,4 piiri. Peamine probleem sel ajal oligi väga madal sündimus, eriti Lätis ja
Eestis. Mõningate uurijate arvates (Billary et al. 2006)
on esmassünnitused perioodi mõjutegurite suhtes kõige
tundlikumad. Esmassünnituste absoluutarv ja sündide
arv viljakas eas naiste kohta langes 1990-ndatel Lätis ja
Eestis madalaimale tasemele (joonised 2.2.3 ja 2.2.4).
Samal ajal hakkas kerkima naiste vanus esimese lapse
sünnitamisel, ehkki Lääne-Euroopa riikidega võrreldes
jäid Baltimaade emad siiski küllalt nooreks ja lastetuse tase madalaks. Küll aga oli emaks saamise ea tõus
Baltimaades kiirem kui teistes riikides. Kokku kahekümne aasta jooksul tõusis keskmine sünnitusiga
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2000−2009
2000. aastatel oli enamikus Euroopa Liidu riikides loomulik iive positiivne ja rahvaarv kasvas ka tänu rändele. Riigiti oli olukord siiski erinev. Ka Balti riikide
rahvastiku areng muutus. Olgugi et 21. sajandi algus
tähistab Balti riikide rahvastiku jaoks tagasipöördumist rahulikuma arengu juurde, suutis Eesti kolmest Balti riigist saavutada esimesena nullilähedase
iibe, samal ajal kui Leedu ja Läti rahvastiku muutus
jäi endiselt selgelt negatiivseks. Eesti olukorra paranemise tingisid esmajoones suremuse vähenemine ja
sündimuse kasv.
Euroopa riikide rühmitamine iibe, sündimuse ja
noorte osatähtsuse alusel aastatel 2000–2009 näitab,
et Euroopa mastaabis olid Eesti ja Leedu oma arengult
kõige sarnasemad Rumeenia, Poola, Slovakkia ja Saksamaaga ning Läti jäi koos Ungari, Venemaa, Ukraina
ja Bulgaariaga demograafiliselt kõige suurema rahvaarvu kaoga riikide rühma (tabel 2.2.2). Kõikides Balti
riikides oli sündimus siiski pigem tagasihoidlik-madal
ning noorte osatähtsus pigem madal.
Ajavahemikus 2000−2009 tegid demograafilised
protsessid Balti riikides läbi hulga muutusi. Samal ajal
kui Eestis ja Lätis hakkas sündimus kasvama, näitas
seni kõige kõrgema sündimusega Leedus sündide kor-

Joonis 2.2.3. Esmassünnituste arv võrreldes
1987. aastaga (1987 = 100%)

1990

Eestis 3,5 aastat ning Lätis ja Leedus 2,5 aastat, samal
ajal kui Soomes oli tõus vaid 1,2 aastat. Hoolimata
üldise akadeemilise konsensuse puudumisest küsimuses, kuidas emade vanus mõjutab kogu sündimust pikas
perspektiivis (Billari et al. 2006), nõustutakse üldjoontes, et laste sünnitamise vanuse kasvuga kaasnevad
mitmesugused terviseriskid. Lapse saamise vanuse
tõus Baltikumis tähendab pikemas perspektiivis, et ka
Balti riikidel tuleb kokku puutuda sageneva viljatusega ning emadusega seotud muude terviseriskidega.
Madala sündimuse teine kaudne mõju võib seisneda
perekonna suuruse normide muutumises. Kestev madal sündimus võib muuta väikse laste arvu normiks
(Sobotka et al. 2010). Näiteks Stankuniene (2009) näitab soovitud laste arvu järsku langust Leedus. Eestis
tehtud uuringud (Oras & Unt 2008, Klesment 2010)
kinnitavad soovitud laste arvu taseme suhtelist stabiilsust.
Sündide arv naise kohta jätkas vähenemist igas
eagrupis, ent eriti paistis silma sündimuse langus
noorte naiste hulgas. Endisest olulisemaks sai vajadus enne lapse sündi omandada haridus, leida töökoht
ja saavutada majanduslik kindlustatus. Ehkki laste
sünni edasilükkamise peapõhjusi olid enamasti mitmesugused majanduslikud mured ‒ raha puudumine
lapse kasvatamiseks, mure töökoha kaotamise pärast,
madal elatustase, kindlustunde puudumine, raskused
uute oludega kohanemisel, elamispinna nappus ja lastega perede vaesus (Tiit & Ainsaar 2002, Stankuniene
2009) −, näitavad analüüsid, et sündide edasilükkamist soodustasid ka muutused viljakuskäitumises ja
väärtushinnangutes, sealhulgas edukam rasestumisvastaste vahendite kasutamine (Tiit & Ainsaar 2002,
Ainsaar & Paajanen 2009, Stankuniene 2009).

Allikas: Eurostat

Tabel 2.2.2. Riikide rühmad ja neid iseloomustavad
demograafilised tunnused 2000−2009
Summaarne
sündimuskordaja 2009*

Alla
Koguiive
20-aastase
2000−2009
osa 2009 1000 in kohta

Iirimaa

2,1

27

16,4

Küpros, Hispaania

1,5

22

14,6

Holland, Prantsusmaa

1,9

24

5,0

Kreeka, Sloveenia,
Tšehhi, Austria,
Portugal, Belgia,
Rootsi, Suurbritannia,
Soome, Norra, Itaalia

1,7

22

4,7

Leedu, Rumeenia,
Poola, Slovakkia,
Eesti, Saksamaa

1,4

22

−2,2

Ungari, Venemaa,
Bulgaaria, Läti,
Ukraina

1,4

21

−4,9

* Näitab naise poolt elu jooksul sünnitatud laste arvu, eeldusel, et sündimuskäitumine ei muutu.
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Tabel 2.2.3. Laste saamise edasilükkamise põhjused
2006 (isikud vanuses 15–39, %)
Eesti Läti Leedu Poola Soome EL-25
Majanduslik olukord

57

77

77

74

26

60

Emade töötamine

35

46

52

43

14

49

Elamistingimused

69

72

77

71

38

57

Toetava partneri puudumine

71

70

80

77

72

72

Isade töötamine

66

77

78

67

35

62

Lapse hoidmise vajadus

59

78

64

37

28

46

Kulutused lastele

56

74

69

61,5

13,5

50

Allikas: Testa 2006, autori arvutused

daja langustrendi. Sündide arv ühe viljakas eas naise
kohta langes Leedus koguni alla 1,3. Üks seletus sündide arvu vähenemisele oli suurenenud lõhe soovide
ja tegelikkuse vahel. Laste saamist Leedus mõjutasid
vähesed võimalused kodu omandada ning elamispindade kõrged hinnad. 2001. aastal tehtud uuringu alusel oli kõige sagedam põhjus esimese lapse või järgmiste laste saamisest loobumisel mure laste tuleviku
pärast (Stankuniene 2009). Osa ebakindlusest võis olla
seotud ka Leedu haridussüsteemi reformimisega, mis
ei sisendanud peredesse kindlustunnet lapsele soovikohase hariduse võimaldamise suhtes.
Eurobaromeetri uuring aastast 2006 toob välja
laste saamise edasilükkamise põhjused Leedus võrreldes teiste Euroopa riikidega (tabel 2.2.3). Näeme,
et Leedus olid lapsesaamise edasilükkamise kõige
levinumad põhjused seotud toetava partneri puudumisega, isa tööga, majandusliku olukorra ja elamistingimustega (tabel 2.2.3). Ka sündimust Lätis mõjutasid valdavalt majanduslikud piirangud. Lätis oli
teine põhiprobleem lapsehoiu võimaluste puudumine,
samal ajal kui Eestis oli probleeme tervikuna kõige
vähem. Väiksemad takistused lapse saamisele Eestis
kajastuvad ka sündimuse taseme kasvus (joonis 2.2.4),
mis oli Balti riikides kõrgeim. Eestis tehtud uuringud näitasid, et rööbiti riigi üldise majandusliku olukorra paranemisega vähenes majanduslike probleemide osatähtsus lapse sünni edasilükkamise põhjuste
seas, ehkki laste saamise otsuse mõjutajatena kerkis
esile ka uusi majanduslikke probleeme, näiteks eluasemelaenud (Oras ja Unt 2008). Sündimuse tõusu Eestis
võib seostada ka teatud perepoliitika-meetmetega, mis
andsid lapsevanematele suurema majandusliku kindlustunde vanemapuhkuse ajaks ja vähendasid vaesust
lastega perede seas (Ainsaar 2009).
Alates 2006. aastast hakkas sündimus siiski ka
Leedus kiiresti kasvama ning jõudis aastaks 2009
Eesti sündimuse taseme lähedale. Sündimuse kasvu
peapõhjuseks võivad olla vähesem laste sündide edasilükkamine ja mõningad perepoliitika abinõud, nagu
näiteks vanemapuhkuse helde tasustamine. Väärib
märkimist, et sündimuse kasv Leedus jätkus ka 2009.
aasta majanduskriisi ajal, mil Eestis ja Lätis toimus
langus.
Kokkuvõttes oli sellel perioodil loomulik iive Eestis märksa kõrgem kui Lätis ja Leedus, Läti ning Leedu
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kõrgema suremuse ja madalama sündimuse tõttu.
Eluea järjepideva pikenemise tulemusel oli 21. sajandi
esimese aastakümne lõpus Eesti elanikel kõrgeim
keskmine eluiga Baltimaades. Siiski moodustasid Balti
riigid varase ja tähelepanuväärselt kõrge välistegurite
osatähtsusega suremuse tõttu eraldi Balti suremuse
rühma Euroopas (Niederlaender 2006).
Ränne püsis Balti riikides ka 21. sajandi alguses
negatiivne. Kui 1990-ndate alguses ei nähtud negatiivses rändes tõsist probleemi, siis 21. sajandiks olid
rahvastiku ressursid enam kurnatud ning tekkis mure
väljarände kaugemate mõjude pärast. Majanduse ja
tööhõivega seotud asjaolud olid peamine põhjus, miks
Balti riigid olid Euroopa Liidu kõige suurema rändevalmidusega maad (Krieger 2008). Kõrge rändevalmidus ei ole ka üllatav, sest hoolimata leibkonna sissetulekute taseme kiirest tõusust jäid Balti riigid siiski
Euroopa Liidu üheks madalaima sissetulekuga regiooniks (Krueger 2010). 1995.–2009. aasta andmete analüüsist selgub, et rändesaldo seostus Balti riikides
kindlalt riigi jõukusega (p = 0,000 kõigis Balti riikides). Rändesaldo negatiivsus pidurdus koos riigi SKT
kasvuga ja suurenes seoses jõukuse langusega. Senised analüüsid lubavad väita, et väljarände negatiivne
saldo oli Balti riikidest kõige tähelepanuväärsem Leedus. Sealset väljarännet mõjutasid eelkõige sihtriikide
kõrge sissetuleku- ja elatustase, ent ka töötajate õiguste
kaitse puudumine, kuritegevus, sotsiaalne haavatavus
ja piiratud karjäärivõimalused Leedus (Sipavičienė
2009). Riikide võrdlusuuringud (Mental ... 2006) näitasid veel, et just Leedu ja Läti elanikel oli kõrgeim
tööstress Euroopas. Kuigi alates aastast 2000 oli ametlik väljarände saldo kõigi Balti riikide puhul vähenenud, sai väljaränne uue hoo sisse Balti riikide Euroopa
Liitu astumisega 2004. aastal. Majanduslanguse aastad (2008–2010) üksnes süvendasid negatiivset rändesaldot.
Ametlikud andmed väljarände kohta võivad Balti
riikide puhul olla siiski 30–60% ulatuses alahinnatud
ja tõeline väljaränne 21. sajandi alguses oli kõigis Balti
riikides palju suurem, kui näitab statistika (Stankuniene 2009, Tammur et al. 2009, Eglite 2009). Vea on
tekitanud eelkõige riigist lahkujate vähene huvi enda
väljarändest ametlikult teada anda, sageli ei peetagi
lahkumist lõplikuks, kuigi tegelik riigist eemal viibimise aeg on veninud aastatepikkuseks. Tõde tegeliku
väljarände kohta selgub alles pärast 2010.−2011. aasta
rahvaloenduste korraldamist ja nende tulemuste analüüsi.
Venemaa, Ukraina ja Valgevene jäid endiselt populaarseteks väljarände sihtkohadeks. 1990-ndate teisel poolel said populaarseteks sihtkohtadeks Euroopa
Liidu riigid, eriti Saksamaa, Suurbritannia, Rootsi ja
Iirimaa, samuti USA. Eesti elanikke meelitas ligi ka
Soome. Ehkki avalik arutelu rände teemadel keskendus
sageli „ajude” väljarändele, osutas näiteks Eestis tehtud
uuring, et enamik väljarändajatest olid keskharidusega
lihttöölised, kes töötasid ehitusel, põllumajanduses,
veondus- ja teenindussektoris ning mujal (Tur & Viilmann 2008). Lihttööliste seas oli tõenäosus Eestist lahkuda suurem kui kõrgelt haritud inimeste seas.

Joonis 2.2.5. Enam kui 65-aastaste inimeste osakaal ühiskondades aastatel 1990–2030
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Allikas: Tulevik, Eurostati prognoos

Rahvastiku vanusstruktuuri muutuste
mõju ühiskonnale
Selles osas analüüsime rahvastiku vanusstruktuuri
muutusi siirdeajal ja nende protsesside mõju ühiskonnale tulevikus. Demograafiline tulevik on alati mõjutatud minevikust. Kuna Eesti ja Läti rahvastikus toimusid sarnased muutused enam-vähem samal ajal,
näeme ka edaspidi Eestis ja Lätis üsna samalaadseid
rahvastiku arenguid. Kuigi ka Leedut iseloomustavad
põhimõtteliselt sarnased protsessid, toimuvad need
harilikult väikese ajalise nihkega.
Arenenud maailma peamisi suundumusi on elanikkonna vananemine ning vajadus arvestada tuleviku sotsiaalkindlustussüsteemides, tööhõives ja näiteks perepoliitikas eakatega rohkem. Kõigis riikides
suureneb eakate osatähtsus tänu pikenenud elueale,
ent eriti kiiresti toimub see seal, kus nooremate põlvkondade suurus on märksa väiksem kui edukalt vananejatel.
Kolmes Balti riigis oli 1990-ndate alguses üle
65-aastaste inimeste osatähtsus märgatavalt väiksem
kui enamikus Euroopa riikides (joonis 2.2.5). Nooremate põlvkondade arvulise väiksuse ja väljarände
tõttu oli 65-aastaste ja vanemate osa Eestis ning Lätis
2009. aastaks juba peaaegu Euroopa Liidu keskmisel tasemel, samal ajal kui Leedus jäi eakate osakaal,
nende arvu mõõdukast kasvust hoolimata, suhteliselt
madalaks.
Ka tuleviku prognoos näitab teatud erinevust
Leedu ja teiste Balti riikide vahel. Hoolimata eakate
suurenevast osatähtsusest ei ole siiski tõenäoline, et
eakate osakaal Balti riikides suureneks edaspidi sama
kiiresti kui vanades Euroopa Liidu riikides. Absoluutarvudes võib eakate osakaal kõige kiiremini tõusta
Leedus: 2020. aastaks üle 40%, seevastu Eestis üle 35%
ja Lätis üle 25% (tabel 2.2.4). Seoses sellega ei pruugi
vananemisega seotud probleemid olla Balti riikides
sedavõrd teravad kui teistes Euroopa ühiskondades.
See tähendab ka eakate suhteliselt nõrgemat mõju igapäeva- ja ühiskonnaelule kui teistes Euroopa Liidu riikides ning suhteliselt väiksemaid kulusid tervishoiu-

Tabel 2.2.4. Inimeste koguarvu muutus võrrelduna
1990. aastaga (100%)
1990

2000

2008

2020

EL-27

Kokku

100

102,6

105,8

109,2

Eesti

100

87,4

85,4

83,5

Läti

100

89,3

85,1

80,6

Leedu

100

95,1

91,1

87,2

EL-27

100

91,0

85,9

83,6

Eesti

100

77,0

64,4

62,4

Läti

100

80,1

63,4

56,7

Leedu

100

87,3

70,0

56,2

EL-27

100

104,7

108,8

109,1

Eesti

100

87,5

87,6

83,7

Läti

100

89,1

87,7

82,9

Leedu

100

94,4

94,2

93,0

EL-27

100

116,6

131,1

159,6

Eesti

100

113,0

127,0

135,5

Läti

100

112,0

123,9

126,7

Leedu

100

120,8

133,5

141,7

<20

20−64

65<

Allikas: 2020 Eurostati rahvastikuprognoos

teenustele tulevikus. Absoluutarvudes suureneb eakate
arv lähema paarikümne aasta jooksul siiski kolmandiku võrra. See tähendab, et vanemate inimeste heaolul ja toimetulekul hakkab Balti ühiskondades olema
selgelt suurem tähtsus.
Tööea piirid on muutlikud sõltuvalt õpingute kestusest ja pensionieast. Seepärast kasutame analüüsides
tegeliku töötamisea asemel töötamise kõige sagedamat ealist vahemikku: 20–64. Joonisel 2.2.6 on näidatud 20–64-aastaste inimeste osakaalu muutus rahvastikus aastatel 1990–2030. Tööealiste osatähtsus langes
kõigis Balti riikides 1990-ndate alguses väljarände
tagajärjel, kuid hakkas taastuma langenud sündimuse
ja laste väiksema osakaalu tõttu, esmalt Eestis ja Lätis
ning lõpuks Leedus, kus langus oli kõige järsem.
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Joonis 2.2.6. 20–64-aastaste osakaal rahvastikus aastatel 1990–2030
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Allikas: Tulevik, Eurostati prognoos

Tööealiste osa rahvastikus lähiaastatel kasvab,
hoolimata tööealise elanikkonna arvu stabiliseerumisest (tabel 2.2.4). Kahanemine algab ajaliselt erinevalt.
Eestis juhtub see sarnaselt Euroopa Liiduga umbes
aastatel 2014−2018. Kuigi tööealiste osa Lätis ja Leedus
hakkab vähenema umbes 2020. aasta paiku, võib see
noorte ja eakate väikese osakaalu tõttu Lätis ja Leedus
jääda vähemalt aastani 2030 kõrgemaks kui Euroopa
Liidus keskmiselt (joonis 2.2.6). Olukorda võib siiski
muuta ootamatult ulatuslik väljaränne. Tööjõu suureneva nõudluse tõttu Euroopa Liidus on eriti just Leedu
ja Läti elanike jätkuv väljaränne suhteliselt tõenäoline.
Väljarännet Balti riikidest soodustab asjaolu, et Eesti
ja Läti on ühtlasi riikideks, kus on suurim välissündinud isikute osatähtsus, vastavalt 16% ja 17,9% (Vasileva 2010) ning Leedu elanikel on juba head välismaal
töötamise kogemused. Väljaränne omakorda vähendaks riikide rahvastiku kestlikkust veelgi. Eesti jaoks
on suurim oht Soome, kus nõudlus tööjõu järele kujuneb lähikümnenditel ülisuureks (Ainsaar 2007). Ühtlasi vajaksid Balti riigid, eriti Eesti, tulevikus hoopis
lisa-sisserännet.
Noorte arv jätkab vähenemist kõigis kolmes riigis. Langus on kõige tõsisem Lätis ja sündimuse jätkuva madalseisu korral ka Leedus. Noorte arvu vähenemine määrab kogu elanikkonna kaugema tuleviku.
Samal ajal kui Euroopa rahvaarv järk-järgult kasvab,
on Baltimaid ees ootamas rahvastiku vähenemine.
Langus Baltimaades, eriti Lätis ja Leedus, on Euroopa
kõige sügavam ka pikas perspektiivis (Giannakouris
2008). See omakorda esitab väljakutse paljudele turgudele, kaasa arvatud avalikud teenused, nagu haridus, tervishoid, haldusjuhtimine jne. Eestit kui Balti
riikidest kõige väiksemat mõjutab üldine rahvaarvu
vähenemine kõige rohkem, sest kohalik turg on juba
praegu piiratud mahuga ning on paljude tegevuste
arendamiseks takistuseks.
Järeldused
Baltimaad on rahvaarvu poolest Euroopa Liidu väikseimad riigid, peale selle toimus neis rahvastiku kõige
kiirem kahanemine 1990. ja 2000. aastate algul, ula-
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tudes 15 protsendini elanikkonnast. 1990–2010 kaotasid kolm Balti riiki kokku umbes 1,5 miljonit elanikku.
Sündimuse langus, eluea kasvu pidurdumine ja
väljaränne oli siirdeajal ohverdatud inimressurss.
Neid muutusi kujundanud demograafilised protsessid ilmnesid esmalt Eestis ja Lätis ning Leedu järgnes
neile teatud viivitusega.
Sagedad poliitilised ja majanduslikud muutused
aitasid kahtlemata kaasa rahvastikuprotsesside pöördumisele, kasvavale ebakindlusele ja riskikäitumisele.
Makrotasandi analüüsid näitavad teatud seost rände,
loomuliku iibe ning majandusarengu vahel, kuid see
suhe ei ole kõikides vaadeldud riikides olnud ühene.
Eestis ja Lätis näivad ränne ning sündimus ja suremus
olevat seotud majandusarenguga, kuid Leedus oli suhe
vastuoluline. Rahvastikuprotsessid võivad küll olla
mõjutatud majandusarengust (Myrskylä et al. 2009,
Rǿnsen 2004), kuid majandusarengut vahendavad
alati institutsioonilised meetmed (Kantorová 2004)
ja sotsiaalsed tegurid (Brenardi 2003). Kokkuvõttes
võime järeldada, et kolme Balti riigi rahvastikuarengus on sarnasusi, eriti 1990-ndate Lätis ja Eestis, ent
aja jooksul on sarnasused muutunud ebaselgemaks ja
võivad tulevikus kaduda. Seejuures võib iga Balti riigi
puhul välja tuua mõned eripärad.
Eesti
Ehkki ränne oli aastatel 1990–2009 rahvastiku peamine mõjutaja kõigis Balti riikides, kannatas Eesti
kõige väiksemana negatiivse rändesaldo tõttu kõige
enam. 1990-ndatel ei peetud väljarännet probleemiks
ja 21. sajandil migratsiooni käsitlenud avalikku arutelu peaaegu polnudki, sest puudus sellekohane statistika. Eesti on ühtlasi riik, mis tulevikus kõige enam
vajab tõhusat sisserännet, et asendada puuduvat tööjõudu. Loomuliku iibe poolest taastus Eesti siirdeajast
kiiremini kui teised Balti riigid. Kõige märkimisväärsem on edasiminek keskmises elueas, eriti naiste
puhul, ent ka sündimus on alates aastast 2001 Eestis
Balti riikide kõrgeim. Paranenud demograafilised näitajad ei suuda tavalise arengu korral tulevikus siiski

asendada siirdeaastatel tekkinud noortepuudust, mis
määrab ka rahvastiku kaugema tuleviku.
Läti
Läti rahvastik kannatas aastatel 1990–2009 Balti riikidest kõige enam, kui võtta arvesse loomulikku iivet
ja rännet kokku, ning taastumismärgid on seni tagasihoidlikud. Olukord ei näi tulevikus paranevat elanikkonna struktuuri muutuste ja noorte vähese arvu
tõttu. Lätist saab kõige kiiremini kahaneva rahvaarvuga riike Euroopas. Praegune madal sündimus ja
pidev väljaränne ei võimalda, hoolimata eeldatava
eluea pikenemisest, olukorral vähimalgi määral paraneda. Balti riikidest peab just Läti tulevikus leppima
elanikkonna kõige ulatuslikuma vähenemisega.
Leedu
Leedut mõjutasid 1990-ndate eel rahvastiku välismõjud kõige vähem. Viimase kahekümne aasta kestel on
Leedu kaotanud suhteliselt vähe tööealisest elanikkonnast ja riigi demograafiline ajalugu on olnud teiste
Baltimaadega võrreldes kõige stabiilsem. Sisserännanute väiksema osakaalu tõttu oli ka väljaränne 1990ndate alguses vähem märgatav. Hoolimata siirdeaja

soodsast algusest ei ole Leedu suutnud oma positsiooni uue sajandi hakul hoida ja viimase kümnendi
jooksul on edasiminek olnud väga väike. Rahvaarvu
languse põhitegur pikemas perspektiivis on väljaränne. Paradoksaalselt püsivad samas ka riigi lootused
emigrantidel. Kui suurem osa välistööturule läinutest
naaseb, võib demograafiline olukord paraneda. Lähitulevikus tuleb riigil silmitsi seista kõrge tööpuuduse
ja kiireneva väljarändega, ehkki tänu tööealise elanikkonna kasvule võib saabuda ka majanduslik õitseng.
See lühike ülevaade näitab, et kõigil kolmel Balti
riigil seisavad lähitulevikus ees tõsised rahvastikuprobleemid. Sündimuse kiire langus 1990-ndatel
mõjutab rahvastiku arengut ka tulevikus. Nimelt määrab tuleviku sündide absoluutarvu väiksem sündinute arv siirdeperioodil, seega jätkub rahvaarvu langus kõigis Balti riikides. Olukord Eestis kujuneb eriti
tõsiseks kogurahvastiku väikese hulga tõttu, mis teeb
äärmiselt keerukaks turgude ja avaliku halduse süsteemide tõhusa toimimise, ent absoluutne langus tuleb
kõige sügavam Lätis. Riikide arengu määravad tulevikus eelkõige majandusolukord, rahvastikupoliitika ja
üldine suhtumine rahvastikuküsimustesse.

2.3. Eluiga ja suremus
Juris Krumins

Joonis 2.3.1. Naiste oodatav eluiga sünnil
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Sotsiaalmajanduslike suundumuste muster praeguses Euroopas on suurel määral seotud tervise ja suremuse trendidega, mis said alguse 1960-ndate keskpaigas. Selles on selgepiiriline lõhe piki 1990. aasta eelseid
poliitilisi mõjupiire (Meslé 2004; Nolte et al. 2005).
Alates Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest, iseseisvuse taastamisest ja turumajanduse arendamisest on
tervisenäitajad Läänemere maade naabermaades ning
kolmes Balti riigis oluliselt mitmekesistunud (Katus ja
Puur 2003). Alates 1960-ndate keskpaigast jäi oodatav
eluiga sünnil Baltimaades pidama ühele tasemele või
koguni langes (Krumins 1994). 1990. aastal oli oodatav eluiga sünnil Eestis 69,9, Lätis 69,5 ja Leedus 71,6
aastat, olles püsinud samal tasemel juba 1970-ndate
keskpaigast alates. Kiire üleminek turumajandusele,
makroökonoomilise olukorra halvenemine ja elukvaliteedi langus tingisid 1990-ndate alguses eluea languse paljudes postkommunistlikes riikides. Baltimaades ja teistes endistes liiduvabariikides langes eluiga

1991

Muutused oodatavas elueas

eriti järsult. Aastatel 1990–1995 vähenes nii meeste
kui ka naiste keskmine eluiga Eestis 2,2, Leedus 2,4
ja Lätis 3,2 aasta võrra (joonised 2.3.1 ja 2.3.2). Turumajandusele ülemineku alguses Lätis aset leidnud tervishoiukriisi kõige tõenäolisem seletus on psühhosotsiaalne stress. Tõsise stressi allikaks oli tööpuudus,
eriti seetõttu, et see jagunes väga ebavõrdselt eri vanuserühmade, sugude, piirkondade, haridustasemete ja
muude näitajate alusel eristatud rahvastikurühmade
vahel (Krumins & Usackis 2000).

1992

Oodatav eluiga on tervise ja suremuse summaarne
mõõt ning inimarengu indeksi komponente. Inimeste
elu pikkus kajastab riigi sotsiaalmajandusliku arengu
üldist taset, mõjutab rahvastiku taastootmist ja heaolu
pensionipõlves. See peatükk annab ülevaate suremust
mõjutanud teguritest Balti riikides. Baltimaid võrreldakse Poola, Soome, Rootsi, Valgevene ja Venemaaga.

1990

Sissejuhatus
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Joonis 2.3.2. Meeste oodatav eluiga sünnil
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Tabel 2.3.1. Meeste oodatav eluiga sünnil (Eo)
Riigid

Eo, aastates
1990
2009

Muutus 1990–2009
aastad
%

Eesti

64,68

69,84

5,16

8,0

Läti

64,18

68,31

4,13

6,4

Leedu

66,52

67,51

0,99

1,5

Poola

66,57

71,34*

4,77

7,2

Soome

71,02

76,74

5,72

8,1

Rootsi

74,93

79,29*

4,36

5,8

Valgevene

66,26

64,61**

−1,65

−2,5

Venemaa

63,79

60,47***

−3,32

−5,2

ELi riigid enne 2004. a

73,04

77,97

4,93

6,7

Uued EL-i riigid
pärast 2003. a

66,76

70,99

4,23

6,3

SRÜ

64,75

62,77*

−1,98

−3,1

* 2008, ** 2007, *** 2006
Arvutused põhinevad Euroopa Health for All andmekogul (HFA-DB). WHO
Europe; riiklike statistikaametite viimased andmed.

Tabel 2.3.2. Naiste oodatav eluiga sünnil (Eo)
Riigid

Eo, aastates
1990
2009

Muutus 1990–2009
aastad
%

Eesti

74,97

80,07

5,10

6,8

Läti

74,63

78,09

3,46

4,6

Leedu

76,36

78,56

2,20

2,9

Poola

75,63

80,11*

4,48

5,9

Soome

79,07

83,56

4,49

5,7

Rootsi

80,65

83,36*

2,71

3,4

Valgevene

75,84

76,25**

0,41

0,5

Venemaa

74,42

73,27***

−1,15

−1,5

ELi riigid enne 2004. a

79,79

83,47

3,68

4,6

Uued EL-i riigid
pärast 2003. a

74,92

79,12

4,20

5,6

SRÜ

74,33

73,63*

−0,70

−0,9

* 2008, ** 2007, *** 2006
Arvutused põhinevad Euroopa Health for All andmekogul (HFA-DB). WHO
Europe; riiklike statistikaametite viimased andmed.

Järgmistel aastatel paranes olukord märgatavalt,
langus asendus kasvuga. 1990. aasta oodatava eluea
tase ületati Eestis 1996, Lätis 1998, kuid Leedus alles
1999. aastal. Paranemine jätkus ka 21. sajandi alguses, ent mitte nii kiiresti, kui loodeti. Kogu oodatava
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eluea kasv oli viimase kahekümne aasta jooksul Balti
riikidest kiireim Eestis, järgnesid Läti ja Leedu (tabelid 2.3.1 ja 2.3.2). Nii meeste kui ka naiste eluea kasv oli
Eestis isegi kõrgem kui keskmine kasv uutes ja vanades Euroopa Liidu liikmesriikides samal perioodil.
1990−2009 kaotas Leedu inimeste elu pikkuse poolest
Baltikumi juhtriigi staatuse eluea piiratud kasvu tõttu
ning 2009. aastal oli leedulaste oodatav eluiga hoopis
Balti riikide madalaim. Läti jäi selle näitaja alusel kahe
naabri vahele.
Kõige väiksem edasiminek toimus meeste oodatavas elueas. Meeste eluiga on Balti riikides praegu 8–10
aasta võrra madalam kui vanades Euroopa Liidu riikides ja 1–3 aasta võrra maas uutest, alates 2004. aastast
EL-iga liitunud riikidest (tabel 2.3.1).
Meeste oodatava eluea absoluutne ja suhteline
kasv aastatel 1990–2009 ületas naiste eluea kasvu
(vt tabeleid 2.3.1 ja 2.3.2). See on üldine suundumus nii vanades kui ka uutes liikmesriikides, välja
arvatud Leedus. Viimase kahekümne aasta kestel on
Balti riigid meeste oodatava eluea kasvu poolest jäänud Kesk- ja Ida-Euroopa edukate riikide (Sloveenia,
Tšehhi ja Poola) ning mahajääjate − Valgevene, Venemaa, Ukraina ja Moldova − vahele. Baltimaade naiste
oodatav eluiga on suhteliselt kõrgem, lähenedes uute
EL-i liikmesriikide keskmisele tasemele. Eestis ületas
naiste eluiga EL-i uute riikide keskmise taseme juba
2003. aastal.
Muutused suremuses vanuserühmade lõikes
Selleks et saada õiget ülevaadet suremuse muutustest
vanuserühmade lõikes, tuleb üldisi agregeeritud näitajaid, nagu oodatav eluiga, kombineerida eri vanuserühmade suremuskordajatega. Tänapäeval on vastsündinute ja laste suremuse traditsiooniliselt suur
mõju oodatavale elueale asendunud tööealise elanikkonna suremuse osakaalu kasvuga.
Alates 1990-ndate keskpaigast on vastsündinute
suremus kõigis Balti riikides järjepidevalt langenud.
Ka alla viieaastaste laste suremuse tase langes ajavahemikus 1990–2008 Eestis 2,6 korda ning Lätis ja Leedus
1,9 korda. Siiski ületab see kaks-kolm korda Soome ja
Rootsi alla viieaastaste laste suremust, olles seejuures küll madalam kui Valgevenes ja Venemaal (tabel
2.3.3).
Kõigis siirderiikides on oodatavale elueale märkimisväärset mõju avaldanud muutused tööealise
elanikkonna suremuses (Vallin et al. 2001). Balti riigid ei ole erand, kuid neis võib täheldada teatud erijooni. Sarnaselt Poola, Soome ja Rootsiga on Eestis nii
meeste kui ka naiste tööeas suremise tõenäosus langenud. Lätis võib kerget langust märgata vaid naiste
puhul (tabel 2.3.4). Leedus seevastu on nii meeste kui
ka naiste suremus tööeas kasvanud sarnaselt Valgevene ja Venemaaga.
Oluliseks näitajaks on oodatava eluea vähenemine
surmade tõttu enne 65 eluaasta täitumist. Selle näitaja
alusel on riikide pingerida järgmine: Venemaa 12,3,
Valgevene 9,3, Läti 8,5, Leedu 8,2, Eesti 7,5, Poola 6,6,
Soome 4,6, Rootsi 3,3 aastat. Need arvud kajastavad

ebavõrdsust suremuses eri riikide elanike seas ja tõestavad kaudselt, kuivõrd mõjutab oodatavat eluiga see,
kui suudetakse vähendada välditavat suremust. Tähtis
roll olukorra paranemisel on ka sotsiaal-majanduslikul arengul.
Tervena elatud elu
Elukvaliteedi seisukohast on oluline võtta arvesse
mitte ainult surmaga lõppevat, vaid ka üldist tervise
halvenemist. Tervise ja suremuse kombineeritud indikaatorina on kasutusel tervena elatud eluaastad. See
näitaja saadakse, kombineerides elutabeleid, füüsilist
ja vaimset puuet ning üldist tervislikku seisukorda
hindavaid uuringuid üksikasjaliku epidemioloogilise
teabega tervisehädade peamiste tekitajate kohta igas
riigis.
2007. aastal (viimane võrreldav aasta) oli tervena
elatud elu pikkus Balti riikides 1–4 aastat lühem uute
EL-i liikmesriikide keskmisest, kuid vahe vanade EL-i
riikidega oli märgatav: 7–10 aastat. Tervena elatud elu
näitajate muutus aastate lõikes osutab peaaegu sama
trendi mis hariliku oodatava eluea puhul. Nii naiste
kui ka meeste tervena elatud elu oli 2007. aastal Eestis
pikem kui Lätis ja Leedus ning lühem kui Soomes või
Rootsis (tabel 2.3.5).
Naiste tervena elatud elu Eestis, Lätis ja Leedus
ületab märgatavalt, enam kui 9 aasta võrra meeste tervena elatud eluaastaid. Rootsis on see erinevus 2,6 aastat, kuid Venemaal peaaegu 11 aastat. Tervena elatud
elu moodustas 2007. aastal kogu oodatavast elueast
Baltimaades 88–91%. Meestel oli osakaal 1–2 protsendipunkti võrra kõrgem kui naistel.
Surma põhjused
Surma põhjuste kolm peamist rühma määravad lõviosa suremuse ja oodatava eluea üldistes muutustes:
need on veresoonkonna haigused, kasvajad ja välised
surma põhjused. Enam kui 4/5 kõigist surmajuhtumitest võib kanda nende kolme rühma arvele.
Suremus veresoonkonna haigustesse oli 1990ndate keskel kõigis Balti riikides rekordkõrge (Krumins 2003). Alates 1990-ndate keskpaigast hakkas suremus veresoonkonna haigustesse Baltimaades nii
meeste kui ka naiste seas vähenema (joonised 2.3.3 ja
2.3.4). Üksnes Leedus hakkas tavapärane madal suremus veresoonkonna haigustesse 21. sajandi hakul
uuesti tõusma ning on langenud alles alates 2006. aastast. Veresoonkonna haigustesse suremuse tasemelt
paiknevad Balti riigid kõrge suremusega Venemaa ja
Valgevene ning vanade Euroopa Liidu liikmesriikide
vahel, kuid viimaseid aastaid on iseloomustanud jätkuv langustendents.
Pahaloomuliste kasvajate puhul on olukord märksa
keerulisem (joonised 2.3.5 ja 2.3.6). Meeste suremus
pahaloomulistesse kasvajatesse on kõrge ja suhteliselt
stabiilne kõigis Balti riikides, ületades EL-i uute liikmesriikide keskmise suremuse ning jäädes üha kaugemale maha vanade EL-i riikide näitajatest. Naiste
suremuses pahaloomulistesse kasvajatesse on olukord
Balti riikides, eriti Eestis, rõõmustavam. Naiste sure-

Tabel 2.3.3. Alla viieaastaste laste suremuskordaja
(suremise tõenäosus enne viiendat eluaastat 1000
sünni kohta)
1990 2000 2008 2008 võrreldes 1990, %
Eesti

16

11

6

38

Läti

17

13

9

53

Leedu

13

11

7

54

Poola

18

9

7

39

Soome

7

4

3

43

Rootsi

7

4

3

43

Valgevene

24

17

13

54

Venemaa

21

20

11

52

WHO Euroopa regioon

32

22

14

44

Maailm

90

78

65

72

Arvutuste alus: World Health Statistics 2010. Genf, WHO, 2010. Lk 49, 51,
53, 55, 57

Tabel 2.3.4. Tõenäosus surra vanuses 15−60 aastat,
1000 elaniku kohta
Mehed

Naised

2008
2008
1990 2000 2008 võrreldes 1990 2000 2008 võrreldes
1990, %
1990, %
Eesti

301

318

249

83

107

120

84

Läti

311

320

311

100

118

117

115

97

Leedu

287

293

314

109

107

103

114

107

Poola

263

216

205

78

102

86

77

75

Soome

183

143

129

70

70

63

57

81

Rootsi

114

87

76

67

66

56

48

73

Valgevene

282

354

330

117

107

125

111

104

Venemaa

318

445

396

125

117

161

147

126

WHO
Euroopa
regioon

215

229

208

97

97

98

90

93

Maailm

246

236

213

87

173

163

146

84

79

Arvutuste alus: World Health Statistics 2010. Genf, WHO, 2010. Lk 49, 51,
53, 55, 57

Tabel 2.3.5. Tervena elatud elu (aastates), 2007
Mehed Naised Naiste edumaa Keskmine
Eesti

61,3

70,6

9,3

65,9

Läti

59,2

68,4

9,2

63,8

Leedu

58,3

67,8

9,5

63,0

Poola

64,1

70,2

6,1

67,1

Soome

69,6

74,7

5, 1

72,1

Rootsi

72,3

74,9

2,6

73,6

Valgevene

58,3

66,1

7,8

62,2

Venemaa

54,6

65,5

10,9

60,1

EL-i riigid enne
2004. a maid

...

...

...

73,0

EL-i riigid aastast
2004 või 2007

...

...

...

66,7

SRÜ

...

...

...

59,7

WHO Euroopa
regioon

64

70

6

67

Maailm

58

61

3

59

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu, riiklike statistikaametite viimased
kättesaadavad andmed. World Health Statistics 2010. Geneva: WHO, 2010.
Lk 48, 50, 52, 54, 56. Hinnangutes on võetud arvesse 2004. aasta globaalse
haiguskoormuse prognoose.
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Joonis 2.3.3. Meeste veresoonkonna haiguste standarditud suremuskordajad valitud riikides (10 000 in kohta)
Valgevene

1200

Eesti
Soome

1000

Läti
Leedu

800

Poola
Venemaa

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2001

2002

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1991

1992

1990

1989

1987

1988

1985

1986

1984

1983

200

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

1981

400

EU liikmed
enne
2004. a

1982

Rootsi

1980

600

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

Joonis 2.3.4. Naiste veresoonkonna haiguste standarditud suremuskordajad valitud riikides (10 000 in kohta)
Valgevene

700

Eesti
Soome

600

Läti
Leedu

500

Poola
Venemaa

400

Rootsi
300

EU liikmed
enne
2004. a

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1987

1988

1986

1985

1984

1983

1982

1981

100

1980

200

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

Joonis 2.3.5. Standarditud suremuskordajad valitud riikides meeste pahaloomuliste kasvajate puhul (10 000
in kohta)
Valgevene

325

Eesti
300

Soome
Läti

275

Leedu
Poola

250

Venemaa
225

Rootsi

200

EU liikmed
enne
2004. a

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1987

1988

1986

1985

1984

1983

1982

1981

150

1980

175

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

muse tase on EL-i uute ja vanade liikmesriikide omast
madalam.
Kõige suuremad erinevused Balti riikide ning EL-i
uute ja vanade liikmesriikide vahel valitsesid suremuses nn väliste põhjuste tõttu, nagu vigastused, liiklus-
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õnnetused, enesetapud, mõrvad jm (vt jooniseid 2.3.7
ja 2.3.8). Tavapäraselt on seda tüüpi surmasid meeste
seas rohkem (Meslè & Hertrich 1999). Taas on välisteguritest tingitud surmajuhtumite koguarvu kasv
1990-ndate keskel Balti riikidele väga tüüpiline. Alates

Joonis 2.3.6. Standarditud suremuskordajad valitud riikides naiste pahaloomuliste kasvajate
puhul (100 000 in kohta)
Valgevene

160

Eesti
Soome

150

Läti
Leedu

140

Poola
Venemaa

130

Rootsi
120

EU liikmed
enne
2004. a

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2001

2002

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1991

1992

1990

1989

1987

1988

1985

1986

1984

1983

1981

1982

105

1980

110

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

Joonis 2.3.7. Meeste väliste põhjuste, vigastuste ja mürgistuste standarditud suremuskordajad valitud
riikides (100 000 in kohta)
Valgevene

450

Eesti

400

Soome
Läti

350

Leedu

300

Poola
Venemaa

250

Rootsi

200

EU liikmed
enne
2004. a

150

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1987

1988

1986

1985

1984

1983

1982

1981

50

1980

100

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

Joonis 2.3.8. Naiste väliste põhjuste, vigastuste ja mürgistuste standarditud suremuskordajad valitud riikides
(100 000 in kohta)
Valgevene

100

Eesti

90

Soome
Läti

80

Leedu

70

Poola
Venemaa

60

Rootsi

50

EU liikmed
enne
2004. a

40

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1998

1995

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1987

1988

1986

1985

1984

1983

1982

1981

20

1980

30

EU liikmed
al 2004. või
2007. a

Allikas: Euroopa Health for All andmekogu

1990-ndate keskpaigast hakkas siiski nii meeste kui
ka naiste välistel põhjustel suremus kõigis Balti riikides vähenema, ehkki Leedus peatus see langus sajandivahetusel. Suremuse põhjuste sellegi rühma arvestuses asuvad Baltimaad kõrge vägivaldse suremusega

Venemaa ja Euroopa Liidu uute liikmesriikide vahel.
Vanade EL-i riikide tasemele jõudmine välisteguritest
tingitud surmajuhtumite poolest, eriti meeste puhul,
nõuab Baltimaadelt siiski veel pikaajalisi ja mõjusaid
meetmeid.
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Joonis 2.3.9. Meeste ja naiste oodatav eluiga sünnil,
regionaalsed erinevused
Mehed
Soome

Venemaa

Valgevene

Venemaa

(Kaliningradi oblast)

erinevus
keskmisest
statistiliselt
oluline

Poola

Naised
Soome

Venemaa

Valgevene

Venemaa

(Kaliningradi oblast)

Poola
Allikas: Krumins et al. 2009

erinevus
keskmisest
statistiliselt
oluline

Geograafilised erinevused suremuses ja elueas
Suremus on Balti riikide eri piirkondades üsna erinev. Eluea ning tervena elatud elu pikkus sõltub elukohast. Oodatava eluea regionaalseid erinevusi võib
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seletada mitme teguriga, nagu ebaturvaline keskkond,
sotsiaal-majanduslikud erinevused rahvastikus, elamistingimused, käitumuslikud riskitegurid, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet, sisse- ja väljarände hulk ning koosseis ja muud asjaolud (Vallin et
al. 2001).
Suremuse geograafilisele varieerumisele Baltimaades on seni pööratud vähe tähelepanu. On küll
uuritud suremuse ja haigestumuse piirkondlikke erinevusi, kuid väga vähe on käsitletud Balti riike tervikuna (Zaborskis et al. 1995, Jozan ja Prokhorskas 1997,
Krumins et al. 1999, Krumins et al. 2006). Suremusatlased (Eurostat, 2002 ja 2009) kirjeldavad suremust
NUTS 2 tasemel aastatel 1994–1996 ja 2002–2004, ent
iga Balti riik on seal esindatud vaid ühe regioonina.
Balti riikide haldusüksuste pindala, rahvaarv ning
rahvastiku koosseis on erinevad. Samuti iseloomustab
üksusi erinev sotsiaal-majanduslik areng ja linnastumise tase. Võttes arvesse suremuse erinevusi linnas ja
maal, võib suremust piirkonniti analüüsida kahel viisil. Esimene lähenemine võtab aluseks haldusüksused
tervikuna, kaasa arvatud linnad. Teises lähenemises
käsitletakse linnu eraldi. Esmalt uurisime üldist suremuse taset kõikide surma põhjuste standarditud suremuskordajate ja oodatava eluea näitajate abil, seejärel
aga standarditud suremuskordajaid põhjuste kaupa.
Geograafiliste iseärasuste analüüsiks kasutatakse
1998.−2001. aasta andmeid (vt joonist 2.3.9), mida võrreldakse varasemate rahvaloenduste tulemustega.
Balti riikide suremuse piirkondliku analüüsi peamised järeldused on alljärgnevad. Suremuse ja oodatava eluea mustris Baltimaades on jälgitav kirde-edelasuunaline telg. Suremus on eriti kõrge Läti idaosas ja
Kirde-Eestis; Leedus laieneb see Poola idaosa ja Valgevene lääneosani.
Suremuse piirkondlikud erinevused on Balti riikide sotsiaal-majandusliku siirde perioodil suurenenud eelkõige veresoonkonna haiguste ja mõningal määral ka kasvajate kui surma põhjustajate lõikes,
kuid väliste surmapõhjuste puhul on regionaalsed
erinevused vähenenud (tabel 2.3.6). Siiski on välised
surma põhjused (nakkushaigused, hingamisteede haigused, vägivaldsed surmad) piirkonniti kõige enam
erineva kaaluga.
Lisaanalüüsid näitavad selgelt, et veresoonkonna
haigustesse suremise sagedus kahaneb põhja-lõuna
suunal. Hingamisteede haigustesse suremise sagedus muutub täpselt vastupidi. Vähki suremises ei ole
geograafilist mustrit. Linnades on suremus pahaloomulistesse kasvajatesse kõrgem kui maal. Kõikjal linnades on välisteguritest tingitud suremus madal ja erinevus Balti riikide linnade vahel väga väike. Suremust
väliste põhjuste tõttu mõjutavad just maapiirkonnad.
Suremus ja rahvatervise üldine seisund sõltuvad
ikka veel suuresti regioonide ebaühtlasest sotsiaalmajanduslikust arengust. Seega ei suuda üksnes tervishoiusüsteemide reformimine vähendada suremuse
piirkondlikke erinevusi. Selleks et kiirendada oodatava eluea piirkondlikku ühtlustumist, tuleb pöörata

enam tähelepanu elanikkonna tervise regionaalsete
erinevuste vähendamisele ning mitmesugustele rahvatervisega seonduvatele strateegiatele.

Suremusnäitajate ebavõrdsuse
sotsiaalne taust
Eri rahvastikurühmad on suremuse seisukohast ikka
veel ebavõrdsed. Mõned ebavõrdsuse allikad on üpris
stabiilsed, teised jälle muutuvad (Stankuniene et al.
1999; Monden 2004). Enim analüüsitud ja tähelepanu
pälvinud nähtusi on lõhe meeste ja naiste oodatava
eluea vahel. Hoolimata meeste kõrge suremuse mõõdukast langusest alates 1990-ndate keskpaigast jääb
naiste ja meeste eluea vahe Baltimaades ikkagi tõsiseks tervishoiu ja sotsiaal-majanduslikuks valupunktiks. Meeste ning naiste eluea vaheline lõhe on Balti
riikides Euroopa suurim. Meeste eluiga küll läheneb
aegamisi uute EL-i liikmesriikide keskmisele tasemele, kuid meeste ja naiste eluea vahe ületab endiselt
Euroopa Liidu keskmist 1,7−2,9 aastaga. Vanades EL-i
riikides on naiste eluea vahe meestega võrreldes viimase kahekümne aasta jooksul järjepidevalt kahanenud: 6,8 aastalt 1990. aastal 5,5 aastale 2009. Uutes
EL-i liikmesriikides ei ole see vahe siiski nii oluliselt
vähenenud ning on muutunud sama perioodi jooksul vaid 8,2-lt 8,1-le. Kahekümne aasta jooksul püsis
meeste ja naiste eluea lõhe Eestis peaaegu muutumatuna (10,2 aastat), vähenes Lätis 10,5-lt 9,8 aastale, ent
suurenes Leedus 9,9-lt koguni 11,1 aastale. Islandil,
kus oli Euroopa kõrgeim keskmine eluiga (2009. aastal 81,9 aastat), vähenes lõhe naiste ja meeste eluea
vahel 3,9 aastale, sellal kui Venemaal (madalaima elueaga Euroopa riigis) suurenes lõhe aastatel 1990–2006
10,6-lt 12,8 aastale.
Nõukogude ajast pärinevad maa ja linna vahelised
erinevused on endiselt märgatavad hoolekandes, tervishoius ja suremuses. Kõrgem suremus maapiirkondades tingib maa- ja linnaelanike oodatava eluea vahet,
mis on Lätis suhteliselt stabiilne: 2,0 aastat 1990, 2,4
aastat 2000 ja 2,2 aastat 2008 (CSB 2009). Läti linnades
on oodatava eluea vahe meeste seas suurem (1,8–3,0
aastat) kui naiste seas (0,9–1,3 aastat). Linnaelu eelised
on täheldatavad ka Leedus, kus vahe linna- ja maaelanikkonna oodatavas elueas oli 2000. aastal 3,3 aastat ja
2009. aastal 3,1 aastat (Statistics Lithuania 2011). Eestis ei ole maa- ega linnarahvastiku eluea tabelarvutusi
viimasel ajal tehtud. 1989. aastal oli vahe Eesti linnaja maameeste elueas 2,1 aastat ning naistel 1,7 aastat.
Eluea erinevused linnas ja maal on peamiselt tingitud maal elavate meeste enneaegsest suremusest.
Naiste puhul suurendab erinevusi maanaiste kõrgem suremus veresoonkonna haigustesse vanemas eas
(Jasilionis 2003). Eluea erinevust mõjutab ka linnaelanike kõrgem haridustase, samuti tervishoiuteenuste ja
-poliitika väiksem tõhusus maapiirkondades.
Haridustaseme ebavõrdsus on tähtis tegur, mis
selgitab muutusi suremuses ning erinevusi surma
põhjustes nii üldiselt kui ka erinevate surma põhjuste
lõikes (Školnikov et al. 2006, Ezendam et al. 2008,

Tabel 2.3.6. Standarditud suremuskordaja geograafilise jaotumise absoluutne muutus Baltimaades aastate
1987–1990 ja 1998–2001 võrdluses („+” näitab suurenemist, „−” näitab vähenemist)
Muutus

Standardhälve

Variatiivsuse
koefitsient

Kõik põhjused

+0,27

+0,03

+2,9

Veresoonkonna haigused

+0,54

+0,03

+3,0

Kasvajad

+0,49

+0,01

+0,5

Välised põhjused

−0,52

−0,07

−3,3

Allikas: Krumins et al. 2006, lk 109

Leinsalu et al. 2009, Stirbu et al. 2010). Hariduslikud
erinevused suremuse ja oodatava eluea puhul on viimase kahekümne aasta kestel olnud iseloomulikud
kõigile Balti riikidele. Turumajandusele ülemineku
alguses oli eluea erinevus kõrghariduse ja algharidusega 25-aastaste meeste seas Lätis 12,6 aastat ning
samas vanuses naiste seas 7,1 aastat (Krumins 1993).
1990-ndatel tekitas kõrgharidusega inimeste vähenenud suremus ja madala haridustasemega inimeste
üha kasvanud suremus Eestis väga suure lõhe suremuses haridusrühmade vahel. Aastal 2000 oli 25-aastasel meessoost ülikoolilõpetajal eeldusi elada 13,1
aastat kauem kui samas vanuses madalaima haridustasemega mehel; naiste seas oli see erinevus 8,6 aastat (Leinsalu et al. 2003). Leedus oli sajandivahetusel erinevus kõrgeima ja madalaima haridustasemega
30-aastaste meeste oodatavas elueas 11,3 aastat, peamiselt viimaste liigsuremuse tõttu 40. ja 60. eluaasta
vahel (Jasilionis et al. 2007).
Sotsiaal-majanduslikud ja poliitilised ümberkorraldused mõjutavad etnilisi erinevusi suremuses ja
oodatavas elueas mitmerahvuselistes ühiskondades,
kuhu kuuluvad ka Baltimaad. Lätlaste standarditud oodatav eluiga (alalise elukoha alusel) ületas Läti
arvukaima vähemuse, venelaste vastava näitaja 1970ndate lõpus ja 1980-ndatel 1,7 aasta võrra. Erinevus
lätlaste ja venelaste suremuses, mõõdetuna vanuse
lõikes standarditud suremuskordajaga, suurenes aastatel 1988–1995 meeste puhul 10%-lt 17-le ja naiste
puhul 13%-lt 14-le (Krumins & Usackis 2000). Suremusnäitajate etnilised erinevused üha suurenevad ka
Eestis. Ajavahemikus 1989–2000 kasvas eestlaste edumaa oodatava eluea puhul meestel 0,4-lt 6,1 aastale ja
naistel 0,6-lt 3,5 aastale (Leinsalu et al. 2004). Leedus,
kus rahvastik on etniliselt homogeensem, oli oodatava eluea erinevus 30-aastaste leedulaste ja venelaste
vahel 1,82 aastat ning leedulaste ja poolakate vahel
3,15 aastat (Jasilionis et al. 2007). Etnilised erinevused suremuses võivad olla osaliselt seletatavad ka haridustaseme ning elukoha (linn või maa) erinevustega.
Erinevusi elueas tekitavad peamiselt veresoonkonna
haigused ja välised surma põhjused.
Vahe kõige ebasoodsama ja kõige soosituma rühma
elueas on ääretult suur. Näiteks aastatel 2001–2004 oli
30-aastasel kõrgharidusega, abielus ja linnas elaval leedulasest mehel veel elada keskmiselt 47,7 aastat, sel ajal
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kui algharidusega, vallalisel ja samuti linnas elaval mitteleedulasest mehel oli veel ees seisev elu arvestuslikult
enam kui kakskümmend aastat lühem (veel 27,3 aastat).
Naistel oli vahe enam kui 15 aastat, kui võrrelda kõrgharidusega abielus mitteleedulastest linlast algharidusega vallalise mitteleedulastest maanaisega (vastavalt
55,8 ja 40,0 aastat) (Jasilionis et al. 2007).
Kokkuvõtteks
Oleme otsimas vastuseid küsimusele, kui edukaks saab
pidada kolme Balti riigi arengut viimasel kahel kümnendil, arvestades inimarengut, tervise paranemist ja
eluea kasvu. Kas oleme saavutanud rohkem, kui esimese paarikümne iseseisvusaasta jooksul 1920-ndatel
ja 1930-ndatel? Kas Balti riikides on märgata positiivseid arenguid, võrreldes nõukogude ajale iseloomuliku kõrge suremusega? Millised tegurid ja poliitikad
on neid muutusi tinginud?
Mõistagi võib sellisele rohkete teguritega seotud protsessile nagu suremuse muutumine viimastel
kümnenditel leida seletusi ühiskonna arengus ja inimeste tervises. Mitu riiki, nagu Soome ja Portugal,
kus oodatav eluiga Teise maailmasõja eel oli võrreldav

elueaga Balti riikides või sellest madalam, möödusid
pärast sõda Balti riikidest. Nõukogulik tervishoiusüsteem ja sotsiaalpoliitika koos sõja ning stalinlike repressioonide järelkajadega takistasid suremuse vähenemist. Iseseisvuse taastamine ning sellele järgnenud
turumajanduslikud reformid ja ühiskondlikud muutused on praeguseks kõigis Balti riikides kaasa toonud
suremuse languse. Samas aga on majanduskasv koos
suurenenud sotsiaalse ebavõrdsusega soodustanud
püsivaid või isegi kasvanud sotsiaal-majanduslikke ja
geograafilisi erisusi suremuses.
Eluea kasv Balti riikides viimase kahekümne aasta
kestel jääb edukaimate Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
ning mahajääjate vahele. Eesti on tõusnud viimastel
aastatel oodatava eluea taseme poolest Balti riikide
seas juhtpositsioonile, järgnevad Läti ja seejärel Leedu.
Iseäranis meeste liigses suremuses mängivad suurt
osa veresoonkonna haigused ja vägivaldse surma juhtumid. Hoolimata eluea kasvust ei saa suremuses ega
elueas valitsevat lõhet arenenumate Euroopa riikidega
vähendada ilma pikaajaliste pingutusteta. See on Balti
riikide inimarengu proovikivi järgmistel kümnenditel.

2.4. Tervishoiupoliitika
Balti riikides 1990−2010
Ain Aaviksoo, Riina Sikkut
Balti riigid väljusid kahekümne aasta eest üheskoos
ebaefektiivsest tsentraliseeritud tervishoiu rahastamise ja korraldamise süsteemist, mida peamiselt iseloomustas ülevõimendatud haiglakeskne lähenemine.
Alates 1990. aastate algusest on kõigis kolmes riigis
ellu viidud ulatuslikke ja põhimõttelisi tervishoiureforme, mis on liikunud samas sihis, kuid erinenud
teatud aspektides oluliselt. Järgnevas uuritaksegi Balti
riikide tervishoiureforme ning tervishoiupoliitika
valikuid rahastamise, taristu, töötajate arvu ja arstiabi
kättesaadavuse aspektist.
Tervishoiu rahastamise reformid
Eestis langetas valitsus 28. mail 1990 otsuse „Kindlustusmeditsiini rakendamiseks”17 ning 12. juunil 1991 võeti vastu ravikindlustusseadus, millega
loodi riiklik ravikindlustuse süsteem järgmise eesmärgiga: „Eesti Vabariigi elanike tervise säilitamise,
haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse kulude ja ravikulude katmine ning raseduse ja
sünnituse korral hüvitise maksmine”.18 Samal aastal
võeti vastu ka määrus tervishoiuteenuste korraldamise kohta19 ning üldjoontes on nende kahe alus-
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aktiga paika pandud põhimõtted püsinud Eestis
tänini.
1991. aastal oli Eestis 22 kohalikku haigekassat.
1994. aastal vähenes piirkondlike haigekassade arv
17-ni ning loodi teatava tasandusfondina keskhaigekassa, mille tegevuse järele valvas ravikindlustusnõukogu (15 liiget: riigi, töövõtjate ja tööandjate esindajad). Lõplikult konsolideeriti tervishoiu rahastamine
2002. aastal, mil asutati avalik-õiguslik Eesti Haigekassa täisvastutusega kõigile kindlustatutele võrdväärse ravikindlustuse võimaldamise eest. Kogu selle
aja jooksul oli Eestis kõigi tervishoiuteenuste peamine
rahastamise allikas spetsiaalselt tervishoiule eraldatud 13% töötasult (osana sotsiaalmaksust).
Nii Lätis kui ka Leedus on tervishoiu rahastamise
põhimõtteid muudetud mitmel korral. Lätis alustati
riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest kombineeritud rahastamise variandiga, liikudes 1998. aastal edasi
kesksele riigieelarvelisele rahastamisele, kuid ikkagi
eri valemite põhjal konkreetseid allikaid ja eelarve
suurust kombineerides ning kaheksa piirkondliku
haigekassa kaudu administreerides. Alles 2005. aastal jõuti ühetaolisele sotsiaalmaksul põhinevale rahas-

17

Intervjuu Georg Männikuga

18

12.06.1991 Eesti Vabariigi ravikindlustusseadus. RT 1991, 23, 272

19

08.11.1991 määrus „Haigekassa põhimääruse”, „Kohustusliku ravikindlustuse hüvitise arvutamise ja maksmise korra” ja
„Ravikindlustusmaksete tasumise korra” kinnitamise kohta. RT 1991, 41, 504
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Joonis 2.4.2. Tervishoiu kogukulud inimese kohta
(USD PPP)
Eesti
Läti
Leedu
EL15 (parempoolne skaala)

1750
1500

3500
3000

2009

2008

2007

0

2006

500
2005

250
2004

1000

2003

500

2002

1500

2001

750

2000

2000

1999

1000

1997

2500

1998

1250

1996

Tervishoiu rahastamine
Ühtse metoodika järgi hinnatud tervishoiu kogukulude andmed riikide võrdlemiseks on kättesaadavad
alates 1995. aastast. Perioodil 1995−2008 kasvasid tervishoiu kogukulud aasta-aastalt kõigis Balti riikides
(kasv üle viie korra). Kuigi absoluutsummas panustati tervishoidu järjest enam, on tervishoiukulude osakaal püsinud 5−6% juures SKT-st ehk siis tervishoiukulude kasv on käinud ühte sammu majanduse üldise
kasvuga.
2009. aastal langesid nominaalsed kulud esimest
korda, Eestis oli langus küll marginaalne (1,5% võrra),
kuid Lätis ja Leedus vastavalt 20% ja 18%. Suhtena SKTsse püsisid Läti ja Leedu tervishoiukulud 2008. aasta tasemel (Lätis −0,1 protsendipunkti), ent Eestis erandlikult tõusis tervishoiukulude suhe SKT-sse
6,1%-lt 7,0%-le, kuna eelarve ja SKT vähenemise tingimustes püüdis Haigekassa oma reservide kasutuselevõtuga vähendada alanenud maksulaekumise mõju
tervishoiuteenuste kättesaadavusele. Kulude taseme
hoidmine reservide kasutuselevõtu toel Eestis suurendaski tervishoiukulude suhtelist osa SKT-s, kuna viimane vähenes 2009. aastal (vt joonis 2.4.1).
Rahvusvahelises võrdluses sageli kasutatav näitaja „tervishoiukulud inimese kohta” on Balti riikides

Joonis 2.4.1. Tervishoiu kogukulud Balti riikides
(% SKT-st)

1995

tamisele ühe riikliku tervisekindlustusameti kaudu,
ent tervishoiukulutused on endiselt kombineeritud
muude sotsiaalkuludega (pensionid, töötushüvitised
jms) ning konkreetne eelarvesumma tervishoiu jaoks
lepitakse kokku parlamendis igal aastal eraldi.
Leedus alustati samuti 1990. aastate alguses mitmest allikast rahastamisega: tervishoiuasutusi rahastati kohalikust ja riigieelarvest ning ravimikulutusi
sotsiaalkindlustusameti (SODRA) kaudu. 1997. aastal
juurutati ka Leedus ravikindlustus keskse riikliku patsientide fondi ja kümne piirkondliku fondi kaudu, kuid
neid rahastati algul suhteliselt väikese kindlustusmakse
osakaaluga (3% palgalt), mida kompenseeriti siiretega riigieelarvest arvestusliku tulumaksu põhjal. Alates 2003. aastast on piirkondlikke fonde viis, SODRA
kogutava sotsiaalmaksu suuruse määrab igal aastal parlament ning tervishoiuteenuste eelarve kujuneb endiselt mitme allika kombineerimise tulemusena, mille üle
otsustatakse poliitilise otsustusprotsessi käigus.
Seega on viimase kahekümne aasta jooksul seisnenud põhiline tervishoiu rahastamise korralduse erinevus Eesti ning Läti ja Leedu vahel eelarve suuruse
prognoositavuses ehk selles, mil määral tervishoiuteenuste rahastajal ning teenuse osutajatel on ülevaade
valdkonna rahastamise perspektiividest ning kuidas nad saavad keskpikas perspektiivis oma tulusid
ja kulusid planeerida. Eestis on kõigil süsteemi osalistel isegi ebapiisava rahahulga korral olnud vähemalt lühikeses perspektiivis teatav kindlustunne ning
selgus tuleviku suhtes, sest päevapoliitika ei ole tervishoiu rahastamise otsuseid eriti palju mõjutanud.
Lätis ja Leedus on rahastamisskeeme tihti muudetud
ning lõplikult määratakse tervishoiu rahastamise tase
eraldi igal aastal poliitilise protsessi käigus.

0

Allikas: WHO National Health Accounts’i andmed, EL15 kohta WHO hinnang
Health for All andmebaasist

kogu aeg ja oluliselt kasvanud: 2009. aastal olid tervishoiukulud inimese kohta üle kolme korra kõrgemad
kui 1995. aastal (vt joonis 2.4.2). Aastatel 2000−2007
olid Leedu (ja mõnel aastal ka Läti) tervishoiukulutused ostujõu pariteeti arvestades inimese kohta kõrgemad kui Eestis, kuid viimaste aastate erinev majandusareng ning ilmselt piisavate reservide olemasolu
tõstsid 2009. aastaks Eestis inimese tervishoiule kulutatu 1373 USD PPP-le, samal ajal kui Läti ja Leedu
kulud jäid vastavalt 996 ja 1097 USD PPP tasemele.
Samas on Balti riikides inimese tervishoiule kulutatavad summad endiselt märksa madalamad kui EL-i
vanades liikmesriikides keskmiselt.
Tervishoiu rahastamisesse panustajad
Peale tervishoiukulude taseme on tervisepoliitika oluline iseloomustaja see, kes need kulutused tegi ehk
tervishoiuteenuste eest tasus. Tervishoiuteenuste eest
maksja on oluline süsteemi õiglust ja teenuste kättesaadavust hinnates. Kui vahetu maksja teenuse osutamise
kohas on enamasti avalik sotsiaalkindlustuse asutus,
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Joonis 2.4.3. Tervishoiu rahastamine Eestis (%)
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siis viimane saab raha tavaliselt maksumaksjate käest
sõltumata rahakogumise viisist. Suuremal või vähemal
määral võib lisanduda sellele patsientide omaosalus.
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Balti riikides on tervishoid olnud valitsussektori
korraldada ning suurel määral ka rahastada. Perioodil 1995−2009 on kõigis kolmes riigis valitsussektori
rahastamise osa olnud vähemalt 50%, Eestis viimasel
kümnel aastal umbes 75%. Eestis ja Leedus rahastab
valitsussektor tervishoidu valdavalt ravikindlustusese
kaudu, mille tulud koosnevad peamiselt töötasudelt
makstavast sihtotstarbelisest maksust/maksuosast
ning väiksemal määral üldistest riigieelarve tuludest.
Läti rahastab tervishoidu üldisemalt riigieelarvest.
Peale haigekassa ja riigieelarve kannavad tervise
valdkonnas osa valitsussektori kulutusi kohalikud
omavalitsused. Eestis ei ole neil konkreetset kohustust
tervishoiukulusid teha ning nende ülesanded piirduvad
enamasti elanikkonna teadlikkuse tõstmise ja arstiabi
kättesaadavuse tagamisega oma piirkonna elanikele
(näiteks ravikindlustuseta isikute ravikulude hüvitamine, alustavate perearstide toetamine). Lätiski on
omavalitsuse vastutuseks arstiabi kättesaadavuse tagamine vähekindlustatud isikutele. Leedus on kohalike
omavalitsuste roll suurem: nende omanduses on haiglate hooned ning vastutada perearstiabi rahastamine.
Valitsussektori osa tervishoiusüsteemi rahastamisel
on kõigis kolmes Balti riigis ajavahemikus 1995−2009
vähenenud, kuid Lätis pärast 2000. aastate alguse madalat
taset hakanud taas mõnevõrra kasvama. Eestis oli valitsussektori osakaal tervishoiu rahastamises 1990. aastate keskpaigas ligi 90%, kuid aastaks 2009 langes see
75%-le. Lätis on tervishoidu valitsussektori vahenditest finantseeritud kõige vähem. Nimelt 1995. aasta 66%-lt langes valitsussektori panus 2001. aastaks 51%ni ja tõusis seejärel aastaks 2009 vaid 60%-ni. Leedus
oli vähenemine 74%-lt 1995. aastal 68%-ni 2009. aastal (vt joonised 2.4.3−2.4.5).
Kuigi valitsussektori rahastamise osakaal tervishoius on vähenenud kõigis Balti riikides, on tervishoiukulude osa valitsussektori kogukulutustes olnud
suhteliselt stabiilne. Seega on tervishoid ligemale viieteist aasta jooksul olnud valitsussektori muude kuluartiklitega võrreldes muutumatu prioriteetsusega, ent
maksukoormuse üldise vähenemise taustal on inimestel endil tulnud oma ravi eest üha enam raha juurde
maksta. Kokkuvõttes oli aastatel 2008−2009 tervishoiukulude osakaal valitsussektori eelarves Eestis ligi
12%, Lätis veidi üle 10% ning Leedus peaaegu 13%.
Tervishoiu rahastamise erasektorist moodustavad peamiselt patsientide omaosalus ning erakindlustus. Teenuse kasutaja omaosalust rakendatakse enamasti teatud teenuste ja ravimite puhul, mõjutamaks
inimeste tervishoiuteenuste tarbimist (näiteks mõjutamaks patsiente ostma kuluefektiivsemaid ravimeid
ja vähendama tervishoiuteenuste „mittevajalikku” tarbimist), samuti kaasamaks tervishoidu lisaraha. Patsientidel tuleb katta ka nende teenuste ning ravimite
kulud, mis ei kuulu ravikindlustuse hüvitatavate teenuste ja ravimite loetellu (näiteks hambaravi). Siiski
kipub kõrge omaosalus vähendama tervishoiuteenuste
kättesaadavust väiksema sissetulekuga inimeste jaoks,
mis võib halvendada nende tervist ja seeläbi töövõimet

Taristu ja töötajad
Balti riikide ühiseks tunnusjooneks on 1990. aastate
alguses nõukogude süsteemist päritud ülepaisutatud haiglavõrk koos suure hulga ravivoodite, madala
voodihõive ja keskmiselt üpris pika haiglas viibimise
ajaga. 1990. aastatel võeti kõigis kolmes riigis suund
ebaefektiivse haiglavõrgu reformimisele: haiglate ja
haiglavoodite arvu vähendati ning investeeriti haigla-

Joonis 2.4.6. Voodikohtade arv (100 000 inimese kohta)
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ning nõnda võimendada elujärje halvenemist. Omaosaluse suurem kaal toob kaasa solidaarsuse põhimõttest
lähtuva ümberjaotuse vähenemise tervishoiusüsteemis.
Kõigist erasektori kuludest tervishoius moodustas omaosalus 2009. aastal Eestis 97%; erakindlustus
koosnes peamiselt reisitervisekindlustusest ja oli väga
väikese mahuga. Leedus oli olukord sarnane, aga Lätis
kasvas erakindlustuse roll 1990. aastatel kiiresti, jõudes 2006. aastal ligi 7%-ni erasektori tervisekuludest,
kuid seejärel vähenes taas. Erakindlustuse levikut soodustas Lätis kõrge omaosalus, mille vastu kindlustuskaitset otsiti.
Omaosalus hõlmab peamiselt kulutusi ravimitele ja hambaravile ning Eestis moodustas omaosalus
tervishoiu kogukuludest 1995. aastal 10%, kasvades
2006. aastaks 25%-ni (senine maksimum) ning alanedes 2009. aastaks 20%-ni. Lätis ja Leedus on algusest
peale patsientide omaosalus olnud suurem kui Eestis.
Lätis moodustas omaosalus 1995. aastal 34%, 2001. aastal 46% ja 2009. aastal 38%. See tähendab, et viimastel aastatel on Lätis ühiskonna jõukuse kasvades liigutud pigem omaosaluse vähenemise poole. Leedus on
omaosaluse osakaal olnud kõige stabiilsem, ulatudes
2004−2006 küll üle 30% piiri, kuid jäädes enamasti
20−30% vahemikku, 2009. aastal oli see näiteks 27%.
Üldiselt on tööjõumaksudel põhinevad rahastamisskeemid (näiteks sotsiaalkindlustus, riigieelarveline tervishoid) progressiivsed: kõrgema sissetulekuga
inimesed maksavad suurema osa oma töötasust maksudeks kui madalama sissetulekuga inimesed, kas siis
astmelise maksumäära või väikese sissetuleku maksuvabastuse tõttu. Seevastu teenuste tarbimisel põhinevad tasud (näiteks omaosalus ravimite ostul) on
enamasti regressiivsed − madalama sissetulekuga inimesed maksavad suurema osa oma sissetulekust tervishoiuteenustele.
Omaosaluse kasvamise tõttu viimastel aastatel on
tervishoiuteenuste rahastamine Eestis varasemast regressiivsem, kuid kokkuvõttes siiski veel progressiivne
(Võrk 2008). Seega käib Eesti tervishoiusüsteemis veel,
kuigi väheneval määral, ümberjaotus suurema sissetulekuga rühmadelt madalama sissetulekuga rühmadele, tervematelt haigematele ning kindlustatud isikutelt lastele, pensionäridele ja teistele kindlustatutega
võrdsustatud rühmadele.
Läti ning Leedu kohta seesugust analüüsi sissetulekute lõikes tervishoidu rahalise panustamise ning
teenuste kasutamise võrdluseks tehtud ei ole, kuid
omaosaluse suurem ulatus viitab pigem tervishoiusüsteemi väiksemale ümberjaotamise võimele madalama
sissetulekuga inimeste kasuks.
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Allikas: Eurostat – Health care facilities, hospital beds ja Health personnel
by region

hoonetesse ja meditsiinitehnikasse, et tagada tänapäevaste kõrge kvaliteediga teenuste osutamine.
Võrreldes 1995. aastaga on voodikohtade arv
100 000 elaniku kohta vähenenud Eestis 32%, Lätis
34% ja Leedus 38%. Aastal 2009 oli neis riikides vastavalt 572, 745 ja 685 voodikohta 100 000 elaniku kohta.
Võrdluseks: EL-i 15 vana liikmesriigi keskmine on 535
voodikohta 100 000 elaniku kohta (vt joonis 2.4.6).
Voodikohtade vähenemine on peale ülemäärase
võimsuse vähendamise poliitika seotud ka rõhuasetuse nihkumisega ambulatoorsele arstiabile ja päevaravile.
Eestis on viimastel aastatel voodikohtade arv siiski
hakanud taas kasvama, peamiselt hooldusravi voodikohtade arvel. Muutused voodiprofiilis erinevad
riigiti: Eestis on aktiiv- ja psühhiaatrilise ravi voodikohtade arv 100 000 elaniku kohta vähenenud, hooldusravi voodikohtade arv aga kasvanud, Lätis ning
Leedus on kõigi voodikohtade arv (aktiiv-, psühhiaatrilise ravi ja hooldusravi) vähenenud.
Meditsiinitöötajate koguarv langes Eestis ja Lätis
2001. aastani, seejärel hakkas tõusma ning 2008. aastal
ületas juba 1990. aastate keskpaiga taset. Kuigi Eestis
on arstide ja õdede arv vähenenud, tagas meditsiinitöötajate koguarvu kasvu hambaarstide, farmatseutide ja füsioterapeutide arvu kasv. Leedus, kus meditsiinitöötajate arv 100 000 elaniku kohta oli kõrgeim
(1995. aastal 1503, samal ajal Eestis 1136 ja Lätis 846),
kestis meditsiinitöötajate arvu vähenemine 2004. aastani ning seejärel langus stabiliseerus (saavutamata
kasvu 1990. aastate keskpaiga tasemele). 2008. aastal
erines meditsiinitöötajate arv 100 000 elaniku kohta
Balti riikides endiselt. Eestis oli suurim hambaarstide
arv, Leedus oli enim nii arste, õdesid kui ka farmatseute ning kordades enam füsioterapeute kui Eestis ja
Lätis (vt joonis 2.4.7). Leedus on aja jooksul vähenenud just õdede arv. Keskmine õdede arv arsti kohta oli
seal 2008. aastal 2,0 nagu Eestiski, Lätis oli keskmiselt
1,8 õde arsti kohta. Ametlik Eesti vajaduse prognoos
on 3 õde ühe arsti kohta (Koppel jt 2008), kuid selle
saavutamine ei ole seni kulgenud plaanipäraselt.
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Joonis 2.4.7. Meditsiinitöötajate arv 2008
(100 000 in kohta)
1400
1200

Füsioterapeudid

1000

Farmatseudid

800
Hambaarstid

600
400

Arstid

200
0

Õed ja ämmaemandad
Eesti

Läti

Leedu

Allikas: Eurostat – Health care facilities, hospital beds ja Health personnel
by region

Joonis 2.4.8. Tervishoiukulud funktsioonide lõikes (Eesti)
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Allikas: Tervise Arengu Instituudi andmed tervishoiu kogukulude kohta Eestis; Eurostati andmed − Health care expenditure by function

Joonis 2.4.9. Tervishoiukulud funktsioonide lõikes (2007)
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Allikas: Tervise Arengu Instituudi andmed tervishoiu kogukulude kohta Eestis; Eurostati andmed − Health care expenditure by function

Lääne-Euroopa riikidega võrreldes on Eestis arstide
hulk pea samasugune (329 arsti 100 000 elaniku kohta
2007. aastal), kuid õdede arv (655 õde 100 000 elaniku
kohta 2007. aastal) jääb alla EL-i nn vanadele liikmesriikidele (791 õde 100 000 elaniku kohta 2007. aastal). Leedus, erinevalt Eestis ja Lätist, arstide arv 1990. aastatel
ei vähenenud ning see on püsinud pea samasugusena
(ligi 400 arsti 100 000 elaniku kohta 2007. aastal). Lähi-
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aastatel tuleb kõigil kolmel riigil ilmselt seista silmitsi
tervishoiutöötajate arvu vähenemisega seoses suure
hulga töötajate siirdumisega pensionile.
Pärast 2004. aastal EL-iga liitumist on märkimisväärselt tugevnenud surve tervishoiutöötajate lahkumiseks välisriikidesse. Eestis õnnestus seda mõnevõrra
pidurdada kiire palgakasvuga aastatel 2004−2008
ning ka Lätis ja Leedus suurendati tervishoiutöötajate
palkasid (Buchan & Perfileva 2006). Siiski on majanduskriis aastatel 2008−2010 ning sellega seotud palgalangus taas märkimisväärselt suurendanud meditsiinitöötajate migreerumise riski.
Tervishoiukulude struktuur
Samavõrra oluline kui tervishoiuteenuste rahastamise
viis on ka see, kuidas ja milliseid tervishoiuteenuseid
selle raha eest elanikele pakutakse. Joonised 2.4.8 ja
2.4.9 kirjeldavadki, millist tüüpi teenuseid on tervishoiusüsteemi suunatud raha eest patsientidele osutatud.
Balti riike võrreldes selgub, et Eesti ja Leedu tervishoiukulude struktuur on teineteisega sarnasem ja
erineb Läti omast (joonis 2.4.9). Põhilise erinevusena
saab välja tuua Eesti ravi- ja ennetustegevuse kulude
suuremat osatähtsust võrreldes naabritega ning samas
väiksemat meditsiinitoodete (ravimi-) kulude osakaalu. Leedus kulutatakse Eesti ja Lätiga võrreldes suhteliselt enam taastus- ja hooldusravile, aga ka
meditsiinitoodetele. Haigla- ning ambulatoorse ravi
kulud on suurima osakaaluga Eestis, mõnevõrra väiksema tähtsusega Leedus ja Lätis.
Eestis on viimase kümnendi jooksul haiglaravi kui
suurima kuluartikli osakaal vähenenud ning kasvanud on meditsiinitoodetele (valdavalt ravimitele) tehtud kulud, samuti ambulatoorse ning ka hooldus- ja
taastusravi kulud (joonis 2.4.8). Tõsi, absoluutarvudes
on viimase kahe raviliigi tähtsus siiski oluliselt väiksem ülejäänutest.
Kasvanud ambulatoorse ravi ja meditsiinitoodete
kulud peegeldavad perearstiabi rolli kasvu. Eesti arendati perearstidel põhinev esmatasandi süsteem välja
naabritest kiiremini ja jõulisemalt; alates 1997. aastast
mängis selles olulist rolli ka pearahapõhine rahastamine (Koppel jt 2008). Viimane lõi eeldused perearstide rahaliseks sõltumatuseks ja seeläbi ka väga tugeva
professionaalse ametiau tekkeks. Kuigi põhimõtteliselt
samasuunalised esmatasandi süsteemi muudatused
toimusid ka Lätis ja Leedus, jäi seal perearstide kõrvale
perearstiteenuseid osutama ka hulk muu väljaõppega
arste (sise-, üld-, lastearstid) ning rahastamine muutus
pearahapõhiseks märksa väiksemas ulatuses. Niisamuti säilisid Lätis ja Leedus paljud nõukogudeaegsed
polikliinikud, isegi kui seal töötasid iseseisvad perearstipraksised (Tragakes jt 2008, European … 2000).
Kuna polikliinikuid rahastati iseseisvate asutustena,
millel polnud selget rolli ega vastutust üldarstiabi või
siis haiglaravi osutajatena, tekitas see lisa-ebaefektiivsust ega võimaldanud perearstidel võtta täisvastutust
esmatasandi teenuste osutamise eest.
Kokkuvõttes on Eesti selgepiiriline tervishoiukorraldus võimaldanud arendada efektiivset tervis-

hoiusüsteemi, kus elanike ligipääs arsti vastuvõtule
on naabritega võrreldes hea (vt järgmist osa „Teenuste
kasutamine”) ning samal ajal meditsiiniliste protseduuride hulk suur (Aaviksoo jt 2009). Võib eeldada, et
meditsiiniliste teenuste suurem efektiivsus (Björnberg
jt 2009) on Eestis võimaldanud Läti ja Leeduga võrreldes suhteliselt suuremas mahus kasutada raha haiguste ennetamiseks ja terviseedenduseks.
Teenuste kasutamine
Kõigis kolmes Balti riigis on vaadeldud perioodil
meditsiiniabi kasutamise mahud kasvanud ja abi osutamine tõhustunud: sama hulga töötajate ning kohati
isegi vähenenud ressurssidega ravitakse enam inimesi
ja tehakse rohkem operatsioone. Taas kord on muutused kõige ilmekamad olnud Eestis.
Keskmine haiglaravi kestus (voodipäevade arv)
vähenes ajavahemikul 1995−2008/2009 kõigis kolmes
riigis 35−40% võrra, kuid lõpptase oli madalaim Eestis (7,9 päeva), võrreldes Läti (9 päeva) ja Leeduga (9,6
päeva).
Ambulatoorsete vastuvõttude arv elaniku kohta on
seevastu Eestis ja Lätis kasvanud (2008. aastal vastavalt 6,5 ja 6 külastust aastas). Leedus, kus 1990. aastate
keskel oli tase kõrgeim (üle 7 visiidi aastas), vähenes
visiitide arv 6,4-ni 2002. aastal, tõustes 2009. aastaks
taas 6,9 visiidini elaniku kohta aastas.
Kuigi ambulatoorsete visiitide keskmine arv inimese kohta kasvas, on oluline teada, kas abi on kättesaadav kõigile sissetulekurühmadele. Sotsiaalkindlustuse puhul on tähtis kindlustusega katmata inimeste
osakaal. Eestis on see näitaja püsinud stabiilselt 5−6%
vahemikus kogu elanikkonnast (Haigekassa andmed
kindlustatute kohta). Kindlustamata elanikele on üldjuhul tasuta kättesaadav vaid kiirabi ja nn vältimatu
abi eluohtliku seisundi ravimiseks; peale selle mõned
rahvatervise programmid. Euroopas levinud põhimõtete kohaselt peetakse nii suurt kindlustamata isikute
hulka liiga suureks.
Lätis ja Leedus ei ole tervisekindlustus seotud töötamise või seadusega sätestatud kindlustatuga võrdsustatud isiku staatusega, mistõttu nominaalselt on
tagatud kõigile seaduslikult riigi territooriumil elavatele inimestele õigus ühetaolisele tervishoiuteenusele.
Samas on näiteks Lätis võime seda õigust kasutada suuresti seotud omaosaluse tasumise suutlikkusega, mis
paljude jaoks piirabki kättesaadavuse vaid erakorralise
abiga. Leeduski ei ole formaalselt kindlustamata inimesi, kuna ligipääsul eri liiki teenustele (kiirabi, pereja eriarstiabi) ei tehta vahet sotsiaalsest seisundist sõltuval kindlustusstaatusel. Omaosaluse barjäär on küll
kõrgem kui Eestis, ent mitte nii suur kui Lätis, ja teenuse hulka reguleeritakse kaudselt järjekordade kaudu.
Tervishoiuteenuste kättesaadavust Balti riikides saab võrrelda Eurostati andmete põhjal (joonised 2.4.10−2.4.13). Kõigis kolmes riigis oli perioodil
2004−2009 selliste kõrgema sissetulekuga inimeste
osakaal, kes vajadusel arstiabi ei saanud, kuna see oli
liiga kallis, märksa väiksem kui madalaima sissetulekuga inimeste oma (s.t I kvintiil). Ootuspäraselt on

Joonis 2.4.10. Nende inimeste osakaal Eestis võrreldes EL-i keskmisega, kellel jäi rahapuuduse tõttu arstiabi saamata (%)
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Allikas: Eurostat andmed Income and Living Conditions uuringust

Joonis 2.4.11. Nende inimeste osakaal Lätis võrreldes EL-i keskmisega, kellel jäi rahapuuduse tõttu arstiabi saamata (%)
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Allikas: Eurostat andmed Income and Living Conditions uuringust

Joonis 2.4.12. Nende inimeste osakaal Leedus võrreldes EL-i keskmisega, kellel jäi rahapuuduse tõttu
arstiabi saamata (%)
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Allikas: Eurostat andmed Income and Living Conditions uuringust

Lätis, kus patsiendi omaosalus on kõrgeim, abi saamise takistuseks palju sagedamini just tervishoiuteenuste hind; nii on see kõigis sissetulekugruppides.
Näiteks 2009. aastal jäi kõige madalama sissetulekuga
inimeste viiendiku hulka kuulunud elanikest hinna
tõttu arstiabi saamata Leedus 1,7%-l, Eestis 1,9%-l ja
Lätis 17,6%-l .

63 |

Joonis 2.4.13. Nende inimeste osakaal Eestis, Lätis
ja Leedus võrreldes EL-i keskmisega, kellel jäi sõltuvalt
sissetulekust vajadusel arstiabi saamata (%)
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Allikas: Eurostat indicators from the Survey on Income and Living Conditions

Joonis 2.4.14. Perearstiabi kättesaadavus Eestis
(% inimestest, kel oli probleeme vajadusel arstiabi
saamisega)
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Allikas: ESA andmed arstiabi kättesaadavuse kohta

Joonis 2.4.15. Eriarstiabi kättesaadavus Eestis
(% inimestest, kel oli probleeme vajadusel arstiabi
saamisega)
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Allikas: ESA andmed arstiabi kättesaadavuse kohta

Kõigis kolmes riigis on arstiabi kättesaadavus sissetulekugruppides viimastel aastatel ühtlustunud. Lätis,
kus oli kõrgeim nende inimeste osakaal, kes arstiabi
kalliduse tõttu vajadusel abi ei saanud, on ka kättesaa-
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davuse ühtlustumine olnud tagasihoidlikum. 2009. aastal oli Eesti ja Leedu arstiabi kättesaadavus selle näitaja
järgi isegi parem kui EL-i liikmesriikides keskmiselt.
Eesti statistikaameti (ESA) andmed näitavad, et
Eestis on perearstiabi, eriarstiabi ja hambaarstiabi
kättesaadavus paranenud ning sissetulekurühmades
ühtlustunud: suhtelise vaesuse piirist allpool asuvate
inimeste osakaal, kes ei saanud vajadusel arstiabi, on
oluliselt lähenenud suhtelise vaesuse piirist ülevalpool asuvate inimeste osakaalule, kes vajadusel arstiabi ei saanud (vt joonised 2.2.14−2.4.16). 2010. aastal oli väiksema sissetulekuga elanikegrupis neid, kes
vajadusel perearstilt abi ei saanud, 3,4%, ja eriarstiabis
6,3% (2004. aastal olid need osakaalud vastavalt 11%
ja 13,3%). Suurim probleem on hambaarstiabi kättesaadavusega, kuna seda ravikindlustus täiskasvanutele ei kata. 2004. aastal ei saanud vajadusel abi 22%
väiksema sissetulekuga inimesi, 2010. aastal oli nende
osakaal endiselt ligi 15%. Jõukamas grupis oli hambaarstiabist ilma jäänute osakaal 5%.
Siiski on Eestis mitmes uuringus kirjeldatud kasvava omaosalusega seotud kättesaadavuse probleeme
tervishoius. Näiteks viimasel kümnendil kasvas pidevalt inimeste hulk, kelle jaoks tervishoiukulud moodustasid ohtlikult kõrge osa sissetulekutest (üle 20%)
või kelle jaoks ravikulud olid otseselt vaesumise põhjuseks (Võrk jt 2009). Mõnevõrra paranes kättesaadavus majandusbuumi viimastel aastatel 2007−2008, mil
sissetulekud ja tervishoiukulutused saavutasid ajutise
maksimumi (Habicht 2010). Seda võib seletada leibkondade majandusliku olukorra paranemisega, kuid
majanduslangus ja eriti sellest taastumisega kaasnenud hinnatõus võib väiksema sissetulekuga elanike
jaoks tervishoiuteenuste kättesaadavust uuesti halvendada. Samuti on viimasel kümnel aastal järk-järgult
pikenenud ooteaeg perearsti ning eriarsti vastuvõtule
jõudmiseks, isegi kiire kasvu aastatel: ajavahemikus
2005−2009 oli uuringu „Elanike hinnangud tervisele
ja arstiabile 2009” alusel nende inimeste osakaal, kes
ootasid eriarstile pääsemiseks rohkem kui kuu, suurenenud 19%-lt 30%-ni.
Kokkuvõtteks
Kolme Balti riigi tervishoiupoliitika on kulgenud paljuski sarnast rada mööda, kuid samal ajal on viimase
kahekümne aasta jooksul tehtud siiski olulisi otsuseid,
mis riigiti märkimisväärselt erinevad. Enamjaolt on
Eesti reformid olnud selgepiirilisemad, otsustavamad
ja püsivamad ning alates 1994. aastast on tehtud sihikindlat tööd parema efektiivsuse tagamiseks.
Üldiselt on kõigi Balti riikide tervishoiureformide
tuumaks olnud kolm põhimõtet: sotsiaalkindlustusele tuginev tervishoiu rahastamine, kus valitsussektori panus on suhteliselt suur, perearstidele rajatud
tugev esmatasandi tervishoiusüsteem ning teenuseosutajate (eeskätt haiglate) majanduslik autonoomsus. Samas –tervishoiureformi kõigi kolme põhikomponendi poolest olid Eesti poliitilised otsused ning
nende elluviimine 1990. aastatel Läti ja Leeduga võrreldes jõulisemad.

Hoolimata Eesti tervishoiusüsteemi senisest
edust võrreldes teiste Balti riikidega on eduka arengu
jätkamine üha keerulisem. Lähemate aastate jooksul nõuab Eestis lahendamist hulk põletavaid probleeme: tööjõumaksudel põhinevat ebapiisavat rahastamist ei kompenseeri ka ülisuur majanduskasv;
tervishoiutöötajate hulk väheneb kriitilise piirini
demograafilistel põhjustel, aga ka kasvava välismaale
siirdumise ohu tõttu; jätkub arvestatav tervishoiuteenuste nõudluse kasv, mis on seotud ühelt poolt jõukamate elanike ootuste ja teisalt eakamate inimeste
arvu kasvuga; pärast 2004. aastat pidurdunud organisatsioonilised ümberkorraldused ning võimalik
teenusekvaliteedi langus tekitavad pingeid kõigil tervishoiuteenuse osutamise tasanditel alates ennetusest ja perearstiabist ning lõpetades haigla- ja hooldusraviga.

Joonis 2.4.16. Hambaarstiabi kättesaadavus Eestis
(% inimestest, kel oli probleeme vajadusel arstiabi
saamisega)
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Allikas: ESA andmed arstiabi kättesaadavuse kohta

2.5. Kokkuvõte
Mare Ainsaar
Aastatel 1990−2010 olid kolm Balti riiki ühed kõige kiiremini väheneva rahvaarvuga riigid Euroopas. Kokku
vähenes ajavahemikus 1990−2010 Balti riikide rahvaarv ligi 1,5 miljoni inimese võrra. Rahvaarvu mõjutasid nii poliitilised, sotsiaalsed kui ka majanduslikud muutused. Viimasel kümnel aastal on Eesti ja Läti
demograafiline areng liikunud käsikäes majandusliku
arenguga, Leedu puhul taoline selge trend puudub.
Sündimuses ja rändes tõi siirdeperiood kaasa suured muutused ning demograafiliselt nii soodsat olukorda kui 1980. aastate lõpp ei ole suudetud kahekümne
aasta jooksul taastada. Baltimaade rahvastiku tragöödia seisnes kõigi rahvaarvu kujundavate tegurite ühel
ja samal ajal negatiivseks muutumises: vähenes sündimus, suurenes suremus ja sotsiaalsed muutused tõid
samal ajal kaasa intensiivse väljarände. Sündimuse langus võib olla osaliselt tingitud ka sündimuskäitumise
muutuse ja majanduslikult ebasoodsate olude kokkulangemisest, kuid paljudes siirderiikides oli loomuliku
iive muutus vähem negatiivne.
Kuigi 21. sajandi alguses jääb keskmine eluiga Balti riikides Euroopa keskmisest rohkem maha kui sündimus,
saavutati pärast 1990. aastate alguse langust 1990. aasta eluea tase juba sama kümnendi lõpuks. Ainuke suremusnäitaja, mille 1990. aasta tasemele jõudmine vajas
kakskümmend aastat, oli tervisest sõltumatute (nn
välisteguritest tingitud) surmade kordaja. Leedus ei ole
selle näitaja puhul ka aastaks 2010 jõutud 1990. aasta
tasemele. Balti riikide eripäraks teiste Euroopa riikidega võrreldes on ka enneaegne surm tööeas inimeste ja
eriti meeste seas ning suur vahe meeste ja naiste elueas.
Suremusel on seos töökoormuse, -kultuuri ning -stressiga. Südame-veresoonkonna haigustest ning välistest
teguritest tingitud suremuse vähendamine on lähitulevikus põhiküsimusi Balti riikide inimeste eluea
pikendamisel. Kuna südame-veresoonkonna haigused

ning välised tegurid on seotud stressi (sh tööstressi)
ja inimeste tervisekäitumise harjumustega, võivad
lahendused peituda just seal.
Kuigi tulevikus võib ennustada eluea pikenemist
kõigis Balti riikides, oli riikide edukus inimeste elude
hoidmisel kahekümne aasta jooksul erinev. Inimeste
eluea Balti võrdluses kaotas Leedu aastal 2004 esikoha
Eestile, mis võib viidata Eesti suuremale efektiivsusele tervishoiu ning tervisliku elu edendamisel. Võimalik et saavutused eluea pikendamisel on seotud Balti
riikide valikutega tervishoiupoliitikas: avaliku sektori
suhteliselt suure panusega sotsiaalkindlustusel põhineva tervishoiu rahastamisel.
Kuigi Euroopa mastaabis võib Balti riike lugeda
pigem omavahel sarnasteks, on nende kolme riigi vahel
ka erinevusi. Eesti ja Läti olid 1990. aastate alguses üsna
sarnase demograafilise arenguga, mida iseloomustas järsk ja negatiivne reageerimine muutustele ühiskonnas. Selles peatükis ei analüüsita lähemalt, kuivõrd
Eesti ja Läti omapära on seotud nende elanikkonna
rahvusliku koosseisuga, kuid see võib olla üks oluline
erinevus Leeduga võrreldes. Siiski võis alates 2000. aastast Eestis märgata demograafiliselt positiivsemaid
arenguid kui kahes naaberriigis. Lätist sai 21. sajandi
alguseks Euroopa ja maailma mõistes demograafilise
katastroofi riik. Kuigi Leedu 21. sajandi alguse näitajad
olid sarnased Läti arengutega, on Leedu demograafiline
olukord tervikuna mõnevõrra parem vähem järsu muutuste tõttu 1990. aastatel. Kõikide Balti riikide rahvaarv
väheneb ka lähitulevikus suure tõenäosusega.
Tervishoiureformide eduka elluviimise tulemusena suudetakse tagada teiste arenenud riikidega võrdväärsel tasemel tervishoiuteenuste hulk ja kättesaadavus, kuid mitu korda väiksemate kuludega (Björnberg
jt 2009). Seejuures jääb teenuse kasutamisel patsientide tasuda Eestis vähem kui Läti ja Leedu patsientidel.
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Tabel 2.5.1. Balti riikide võrdlus Euroopaga
Sündimus
2010
1990–2010

2010

Eluiga
1990–2010

2010

Ränne
1990–2010

Tervishoid
2010
1990–2010

Eesti

Rahuldav

Kehv

Kehv

Kehv

Negatiivne

Tugevalt
negatiivne

Hea

Kehv

Läti

Kehv

Väga kehv

Kehv

Kehv

Negatiivne

Tugevalt
negatiivne

Rahuldav

Kehv

Kehv

Tugevalt
negatiivne

Tugevalt
negatiivne

Hea

Kehv

Leedu

Rahuldav

Kehv

Kehv

Tuleb rõhutada, et hoolimata edusammudest jäävad kõik Balti riigid paljudes rahvastiku ja tervisega

seotud valdkondades siiski Euroopa keskmistest standarditest maha (vt tabel 2.5.1).
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3. PEATÜKK

Sotsiaalpoliitika,
tööturg ja elanikkonna
subjektiivne heaolu
3.1. Sissejuhatus
Ave Roots, Mare Ainsaar
Selles peatükis analüüsitakse Balti riikide sotsiaalpoliitikat, tööturgu ja elanike eluga rahulolu aastatel 1990−2009. Meid huvitab, kuidas muutusid siirdeperioodil tööturg ja sotsiaalpoliitika kolmes Balti riigis
ning eri sotsiaalse staatusega inimeste eluga rahulolu.
Viimane on olulisemaid individuaalse elukvaliteedi ja
subjektiivse heaolu koondnäitajaid, sest väljendab inimeste koondhinnangut oma elu eri aspektidele. Seega
võib eluga rahulolu põhjal teha järeldusi selle kohta,
kui suur lõhe valitseb kujutletava hea elu ning tegelikkuse vahel.
Kesk- ja Ida-Euroopa siirdeprotsessid olid väga kiired, radikaalsed muutused toimusid ülimalt lühikese
aja jooksul. Piotr Sztompka on selliseid muutusi kutsunud koguni ühiskondlikuks traumaks (Sztompka
2000). Tema järgi on ühiskondlikul traumal neli tunnust: muutus leiab aset kiiresti, sellel on teatud lävend,
mille järel on ühiskond kvalitatiivselt uues olukorras;
muutus on laiaulatuslik ja kõikehõlmav, puudutades
kõiki indiviide ühiskonnas; muutus on sügav ja fundamentaalne, puudutades elu põhivaldkondi, nagu
näiteks väärtused, võimustruktuur, prestiiži hierarhia
jne; muutus on üllatav, ootamatu ja uskumatu (2000:
8−9). János Kornai (2008) leiab, et osaliselt tabas siirderiikide inimesi šokk ja pettumus just seetõttu, et tekkinud olukord ei olnud kooskõlas nende ootustega:
siirde-eelsele üksmeelele ja ennastsalgavusele järgnesid peale iseseisvuse saavutamist poliitiline võimuvõitlus, süüdistused, skandaalid ning eeskujuks olnud
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lääneliku majandusõitsengu asemel tabas majandust
alguses hoopis langus, olukord tööturul muutus ebastabiilseks, tekkis tööpuudus, ebavõrdsus ühiskonnas
süvenes väga kiiresti ning üldine elatustase jäi üsna
palju lääneriikidele alla. Ühiskondlik trauma võib olla
seotud nii positiivsete kui ka negatiivsete sündmustega ning traumaatiline on selle juures vajadus kohaneda uue olukorraga, mis on tekkinud väga kiiresti ja
ootamatult. Just sellistest muutustest tööturul, sotsiaalses turvalisuses ning inimeste heaolus räägibki
siinne peatükk.
Kas ühiskondlik trauma kunagi lõpeb? Riikides
võib siire kulgeda erinevalt ning arenguteel võidakse
välja jõuda eri kohtadesse. Alan Gelb (1999) määratles siirde lõppu sellise olukorra saavutamisega, milles siirde läbinud riigid seisavad silmitsi samasuguste
probleemidega kui samal majanduslikul tasemel olevad siiret läbimata riigid ehk siis siirdest tulenevad
spetsiifilised probleemid on kadunud. Lähtudes Piotr
Sztompka käsitusest, et sotsiaalne muutus on osa ajaloolisest protsessist, milles eelneva perioodi tegurid
mõjutavad järgneva perioodi väljakujunemist ning see
omakorda järgnevat perioodi (Sztompka 1991, 2003),
kandub iga eelneva perioodi mõju alati edasi, kujundades seda ja selles ise muutudes. Seega peaks ühiskond olema alati mingil määral kujundatud nii siirde
kui ka sellele eelnevate perioodide poolt ja võib öelda,
et kui ka trauma lõpeb, jätkub selle mõju teatud määral.

3.2. „Balti heaoluriik” pärast
kahtkümmet muutuste aastat
Jolanta Aidukaite
Sissejuhatus
Uuringud (Aidukaite 2004, Cerami & Vanhuysee
2009, Fenger 2007) näitavad, et Eesti, Läti ja Leedu
siirdeajas on nõukogude minevikust tulenevaid teatud
sarnasusi. Mõnede sotsiaalkindlustuse näitajate, nagu
miinimumpalga taseme, sotsiaalkindlustuse kulutuste, vaesusest hoidumise ja sissetulekute võrdsuse
poolest ei ole Eesti, Läti ega Leedu veel Euroopa Liidu
keskmisel tasemel (Aidukaite 2009a, b; Guio 2005;
Noelke 2008; Regnard 2007; UNDP 2008; Wordbank
2005). Balti riikide sotsiaalkaitsekulutused on nii EL-i
kümne uue liikmesriigi kui ka EL-27 hulgas madalaimad. Samas on Baltimaad ühed kõige kõrgemate
suhtelise vaesuse näitajatega riigid Euroopa Liidus,
kusjuures kõige suurema suhtelise vaesusega riikide
nimekirja tipus asub Leedu (29%) (Aidukaite 2009a,
b). Keskmisest suurem on ka sissetulekute ebavõrdsus,
samas kui näiteks Visegrádi rühma riikides jääb sissetulekute ebavõrdsuse näitaja EL‑15 keskmisest madalamaks. Nõrk sotsiaalne dialoog tööandjate ning töötajate vahel (vähe ametiühinguid ja töötajate vähene
esindatus), samuti suur tööpuudus on soodustanud
tööjõu siirdumist välismaale ning tekitanud töösuhetes diskrimineerivaid tavasid (Woolfson 2007, 2010).
Pärast Nõukogude Liidu lagunemist viidi Balti
riikides nagu teisteski Ida-Euroopa riikides ellu sotsiaalpoliitiline reform. Baltimaade valitsused ei ole
seejuures kunagi pidanud sotsiaalpoliitilisi küsimusi
prioriteetseteks, vaid on valdavalt keskendunud turureformidele ja poliitilise sõltumatuse teemale (Aidukaite 2004, Lauristin 2003). Negatiivne suhtumine
„hoolitsevasse” nõukogude riiki lõi soodsa pinnase
universaalse sotsiaalkaitse killustumiseks (Aidukaite
2003, 2009b). Anname allpool ülevaate sotsiaalpoliitika põhilistest suundumustest Balti riikides alates
1990. aastast.
Sotsiaalkindlustus Balti riikides: kahe
aastakümne saavutused
Kõigi kolme riigi sotsiaalkindlustussüsteemid on sotsiaal-majanduslike muudatuste käigus muutunud.
1991. aastal alguse saanud reformid suunasid sotsiaalkaitse arengu sotsiaaldemokraatlikust sotsiaalriigi
mudelist mõnevõrra liberaalsemale suunale (Aidukaite 2004, Ainsaar ja Trumm 2009, Guogis ja Koht
2009, Rajevska 2009). Elanikkonna heaolu ja rahuldava elatustaseme tagamine jäi rohkem üksikisikute endi kui riigi vastutada. Võttes aluseks madalad
sotsiaalkulutused, sissetulekute suure ebavõrdsuse,
madala miinimumpalga ja madala dekommodifitseerimise taseme, on mõned teadlased (Bohle 2007, Lendvai 2008) liigitanud Eesti, Läti ning Leedu isegi uusliberaalseteks heaoluriikideks.

Ajalooliselt on kolm Balti riiki sotsiaalkindlustuse
süsteemiga hilised liitujad, kuigi esimesed sotsiaalkindlustuskavad pärinevad juba 1919. aastast (Aidukaite
2004, Kõre 2005, Põldma 1999, Rajevska 2009, Ainsaar
ja Trumm 2009). Teise maailmasõja eelne (1919–1940)
sotsiaalkindlustus Balti riikides sarnanes pigem Bismarcki süsteemiga. Kindlustatute arv oli väike ja õigus
saada riigipensioni kuulus vaid alalistele riigitöötajatele.
Pensionifondi kogunes raha põhiliselt tööandjate ja töötajate osamaksetest. Põllumehed jäid sotsiaalkindlustussüsteemist täiesti välja (Macinskas 1971). Pärast seda
kui Nõukogude Liit annekteeris Eesti, Läti ja Leedu,
kohaldati nende suhtes üldisi nõukoguliku sotsiaalpoliitika norme, ja ajavahemikus 1940–1991 Balti riikides
kehtinud nõukogude sotsiaalkaitsesüsteemi pärand on
tuntav praeguseni. Seetõttu tasub meenutada mõningaid nõukogude heaolusüsteemi peamisi tunnusjooni.
Kõige täpsemini sobib nõukogude süsteemile autoritaarse heaoluriigi määratlus. Nõukogude Liidus kehtis
küllalt madalate hüvitistega universaalne sotsiaalkindlustussüsteem. Selle aluseks on riik kui põhiline tööandja ja üldine kohustuslik tööhõive. Kodanike heaolu
sõltus peamiselt riigist. Kõigile tagati kaitse töövõime
kaotuse, vanaduse, invaliidsuse, haiguse ning toitjakaotuse korral. Ekstensiivne sotsiaalpoliitika (täielik tööhõive, tasuta haridus ja tervishoid) ning tohutu ümberjaotusmehhanismiga sotsiaalkindlustus pidi edendama
võrdsust klasside ja sotsiaalsete rühmade vahel (Aidukaite 2003, 2004).
Nõukogude perioodiga võrreldes on praegune sotsiaalkaitse süsteem kõigis kolmes Balti riigis väiksema
ulatusega ja diferentseeritum. Sellest hoolimata võib
väita, et Balti riikide sotsiaalkaitse süsteem erineb
lähemal uurimisel liberaalsete heaoluriikide isikupõhisest mudelist märgatavalt. Sotsiaalpoliitika struktuuri ja elanikkonna hõlmatust käsitlevad uuringud (Aidukaite 2004, 2009b) osutavad, et Balti riigid lahendavad sotsiaalseid probleeme endiselt pigem
kompleksselt ning universaalselt kui üksikjuhtumite
kaupa. Kõigis kolmes riigis moodustavad peamise osa
sotsiaalkaitsesüsteemist kogu elanikkonda hõlmavad
töösuhtel põhinevad kindlustusskeemid. Ka endise
Nõukogude Liidu sotsiaalkaitsesüsteem tugines universaalsele töösuhtele. Praegugi jäävad Balti riikides
inimeste majanduslikku olukorda arvestavad toetused
võrreldes üldiste hüvitistega tagaplaanile. Arenenud
heaoluriikidega kõrvutades on Balti riigid sotsiaaltoetuste suuruselt, miinimumpalga tasemelt ja sotsiaalkaitse osakaalult SKT-s siiski mahajääjad. Suhteliselt
väikesed toetused ei suuda inimesi vaesusest välja tuua
ega suurendada heaolu.
Kõigis kolmes Balti riigis kasutatakse universaalsete toetuste kõrval suhteliselt vähe pere majandusliku
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Tabel 3.2.1. Majanduslikust olukorrast sõltumatud ja
majandusliku olukorraga seotud sotsiaaltoetused Balti
riikides (% sotsiaaltoetuste kogusummast)

 ajandusliku oluM
korraga seotud

Kokku

Majandusliku olukorraga sidumata

Majandusliku olukorraga seotud

Kokku

Majandusliku olukorraga sidumata

Majandusliku olukorraga seotud

Leedu

Majandusliku olukorraga sidumata

Läti

Kokku

Eesti

2000

13149

97,5

2,5

705,9

98

2

7013

95,5

4,5

2001

13949

97,4

2,6

726,2

98

2

6953

95,5

4,5

2002

15175

97,6

2,4

773,9

98

2

7105

95,2

4,8

2003

16860

98

2

836,1

98,4

1,6

7457

95,4

4,6

2004

19415

98,7

1,3

913,5

98,5

1,5

8055

96,6

3,4

2005

21646

99

1

1073,6

98,5

1,5

9168

97,9

2,1

Aasta

Allikas: Eurostat ja European … 2008, tabel B3 Eesti, lk 31; tabel B3 Läti,
lk 38; tabel B3 Leedu, lk 39, * miljonit omavääringus

olukorraga seotud toimetulekutoetusi. Kokku moodustavad Eestis majandusliku olukorraga seotud toetused 1,9%, Lätis kuni 1,7% ja Leedus 3,3% sotsiaalkulutuste kogusummast (tabel 3.2.1).
Haigus- ja peretoetuste süsteem
Haigus- ja rasedus- ning lapsehooldushüvitiste süsteem ei ole pärast nõukogude aega väga palju muutunud. Haigus- ja lapsehooldushüvitised olid ja on praegugi Balti riikides töötasuga seotud, kusjuures riik on
kehtestanud minimaalse ja maksimaalse määra. Hüvitisi makstakse siiski vaid selle töötasu pealt, mille eest
on tasutud sotsiaalmaksu. Kõik hüvitistega seotud
kulud kaetakse sotsiaalkindlustusmaksust jooksvalt,
Leedus korraldab väljamakseid riiklik kindlustusfond, Lätis sotsiaalkindlustuseelarve ja Eestis haigekassa (Aidukaite 2004, 2006).
Balti riikide, eriti Eesti peretoetuste süsteem (Ainsaar 2009) sarnaneb ülesehituselt Skandinaavia riikide
süsteemidega. On olemas töötasul põhinevad küllaltki
soodsad vanemapuhkused, sünni- ja lapsetoetused.
Lätis ning Eestis makstakse üldisi lapsetoetusi lapse
kuueteistkümneaastaseks saamiseni või kauemgi, kui
õpingud jätkuvad. Seevastu Leedus kehtivad universaalsed toetused ja hüvitised vaid lapse kolmeaastaseks saamiseni. Ajavahemikus 2004–2008 pikendati
Leedus järk-järgult lapsetoetuse maksmist kuni lapse
kuueteistkümnenda eluaastani, ent finantskriisi tõttu
seati see universaalne toetus 2009. aastal sõltuvusse
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majanduslikust olukorrast. Läti peretoetuste süsteem
on peamiselt universaalne, kuigi majanduslikust olukorrast sõltuvad hüvitised on küllalt levinud, näiteks
toimetulekutoetus väikese sissetulekuga peredele, eluasemetoetus, toiduabitoetus, toitlustusabi, laste õpinguid ja kasvatamist toetav hüvitis. Eestis kehtib peamiselt universaalne peretoetuste süsteem.
Pensionikindlustus
Ebasoodsa demograafilise olukorra tõttu ning pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on Eesti,
Läti ja Leedu liikunud erapensionisüsteemide poole.
Pensionireformi tulemusena on nende riikide pensionisüsteemid niinimetatud kolme sambaga. Teine
sammas on ette nähtud ainult vanaduspensioni jaoks,
esimene ja kolmas sammas hõlmavad vanadus-, invaliidsus- ja toitjakaotuspensioni. Teise ning kolmanda
pensionikindlustussamba rakendamisel säilitavad
suurema sissetulekuga elanike rühmad oma elatustaseme erinevused ka tulevikus.
Esimese samba moodustab kohustuslik riigi hallatav jooksvatele osamaksetele või maksudele tuginev
skeem, mis võeti Eestis kasutusele juba 1993., Leedus
1995. ja Lätis 1996. aastal. Teine sammas, osaliselt riigi
rahastatav kohustuslik ja erasektori hallatav pensioniskeem, juurutati Lätis juba 2001. aastal ning Eestis
aastal 2002. Leedus moodustab teise pensionisamba
erasektori hallatav vabatahtlik kogumispensioniskeem, mis rakendati 2004. aastal. Kolmas sammas on
vabatahtlik erasektori kogumispensioniskeem. Kolmas sammas võeti Lätis ja Eestis kasutusele 1998. aastal ning Leedus alles 2004. aastal (vt Aidukaite 2006,
Casey 2004).
Erapensionisüsteemi rakendamine tähendas olulist nihet Eesti, Läti ja Leedu sotsiaalpoliitikas ning
mõjutas märkimisväärselt nende riikide arengut. Aastal 2010 tehti vanaduspensioni väljamakseid siiski
valdavalt veel esimesest sambast, s.t sammas hõlmas
suurima osa pensionäridest ning tagas suurima osa
väljamaksetest (Aidukaite 2004). Peale selle maksti
kõigis kolmes riigis fikseeritud mahus pensione isikuile, kellel ei olnud õigust saada töötamisega seotud
pensioni. Selliseid pensione rahastati maksutuludest.
Töötuskindlustus
Kõigis kolmes riigis on kehtestatud töötuskindlustus. See on teataval määral seatud sõltuvusse töötasust, kuid rakendatakse minimaalset ja maksimaalset
määra. Leedus on töötuskindlustushüvitiste saamiseks nõutavad tingimused küllaltki ranged: vähemalt
18 kuud tasulist töötamist, sotsiaalkindlustusmaksed
või kodakondsus isikute puhul, kellel puuduvad andmed töötamise kohta. Lätis on vajalik eelnev osalemine tööturul vähemalt üheksa kuu jooksul ja Eestis
tööturul osalemine kuue kuu jooksul või tõendatud
vajadus riigieelarvest makstava töötuskindlustushüvitise saamiseks. Hüvitiste maksmise kestus on lühike
kõigis riikides: kuni 6 kuud Leedus, 9 kuud Lätis ja 270
kuni 360 päeva Eestis.

Heaolusüsteemide heldus Balti riikides
Üldiselt on Eesti sotsiaalkindlustussüsteemis rohkem
solidaarsuse ja universaalsuse ilminguid kui näiteks
Leedu sotsiaalkindlustussüsteemis, eriti kui võrrelda
perepoliitikat. Seda näitavad näiteks sotsiaalkaitsekulutused ühe elaniku kohta, mis on Eestis olnud alati
kõrgemad (tabel 3.2.3). Võrreldes EL-27 riikide keskmisega jäävad Balti riigid siiski nii sotsiaalkindlustuse
summadelt elaniku kohta kui ka kulutuste osatähtsuselt SKT-s kaugele maha.
Balti riikide seas võib täheldada ka eripärasid. Eesti
eripäraks on suurem haigus- ja tervisekindlustusega
seotud maksete osa sotsiaalhüvitiste kogusummas,
Leedul jälle töövõimetusmaksete suurem osatähtsus.

Tabel 3.2.2. Sotsiaaltoetuste rahastamine eesmärgi
järgi (% kogukuludest) aastatel 2000 ja 2008

2000

2008

2000

Eurotsoon 16

2008

2000

EL-27

Haigus/
tervishoid

32,4

32,1

29,5 16,6 29,4 29,8 29,7

27,4

29,7

27,4

Töövõimetus

6,6

9,9

8,4

7,5

7

Vanadus

10,4

2008

2000

Leedu

2008

Läti

2000

Eesti
2008

Üldiselt on töötuskindlustushüvitised Baltikumis tagasihoidlikud ja õigus toetustele kestab võrreldes mitmes teises EL-i liikmesriigis kehtivate tavadega
lühikest aega. Kuigi Balti riikides on alates 2000. aastast töötusega seotud kulutuste osatähtsus kõigist sotsiaalkuludest veidi kasvanud, maksti 2008. aastal Eestis (2,1%), Lätis (4%) ja Leedus (2,5%) ikkagi EL‑27
keskmisest (5,2%) või eurotsooni 16 keskmisest (5,9%)
palju vähem töötuskindlustushüvitisi (tabel 3.2.2).
Kuigi Eesti, Läti ja Leedu alustasid 1990. aastal
ühesuguse sotsiaalkaitsesüsteemiga, on praegu riikides nii sarnaseid jooni kui ka erinevusi. Viimased
ilmnevad sotsiaalkindlustuse valdkondade üksikasjalikul analüüsil. Näiteks erinevad kolm riiki üksteisest
kolme sambaga pensionimudeli rakendamise poolest.
Leedus koosneb vanaduspensioni kogumiseks mõeldud esimene sammas kahest osast: põhipension, mis
tagab põhikindlustuse (kõigil vähemalt 15 aastat palgatööd teinud isikuil on õigus saada põhipensioni);
lisaosa, mis tagab töötasu asenduse ning põhineb osamaksetel ja kogunenud palgasummal (vt Sotsiaalkindlustus- ja Tööministeerium 2001). Lätis sõltuvad
Casey (2004) andmetel pensioni esimese samba tinglikud osamaksed mõttelistest individuaalsetest kontodest: esimese pensionisamba arvelt makstava lõpliku
vanaduspensioni suurus sõltub osaleja kontole kogunenud kapitalist ning oodatavast elueast. Eestis moodustab esimese samba varasema töötamise kestusega
seotud pension; tulevikus saab sellisest hüvitiste ja
pensioniõigusliku staaži pikkusega seotud pensionist
järk-järgult pension, mis sõltub töötasust ning pensionifondi tehtud osamaksetest (Eesti Sotsiaalministeerium 2002). Erinevusi võib täheldada ka töötus- ja haiguskindlustuses, perehüvitiste puhul ning sotsiaalabis
(vt Aidukaite 2006). Võttes arvesse erinevusi kolme
riigi sotsiaalkindlustusskeemides, võib Eesti ja Läti
sotsiaalkindlustussüsteemi kirjeldada seguna baaskindlustusest (kõigile püsielanikele sarnastel tingimustel tagatud hüvitised) ja korporatiivsest mudelist
(toetus sõltub osalemisest tööturul ning kasutatakse
töötasust sõltuvaid hüvitisi). Ka Leedu sotsiaalkindlustussüsteemi võib kirjeldada kui korporatiivse ja
baaskindlustusmudeli kombinatsiooni, kuid seal on
rohkem kasutusel vajadusi arvestavad sihilised toetused (Aidukaite 2006).

13,4

11,5

8,1

8,3

42,3 43,4 43,7 56,5

41

43,7

39,1

29,6 38,8 38,5

Toimetulek

0,7

2

1,1

1,9

3,5

4,1

6,2

7,1

7,4

8,1

Pere/lapsed

12

11,9

11,2

10,1

11,9

8,8

8,3

8,3

8,2

8,4

Töötus

2,1

1,3

4

4

2,5

1,8

5,2

6,1

5,9

6,7

Eluase

0,2

0,7

1,4

0,7

0

0

2

2,1

1,6

1,4

Muud

0,5

2

0,9

0,7

1,3

4

1,4

1,2

1,4

1,1

Kokku

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Allikad: Eurostat ja European … 2008

Kõigi kolme Balti riigi omapäraks on peredele, lastele
ning eakatele suunatud vahendite suurem tähtsus riigi
poliitikas võrreldes eurotsooni 16 ja EL‑27 riikidega
(tabel 3.2.2). Samas olid Balti riikide kulutused töötusja eluasemehüvitistele EL-i vanade liikmesriikidega
võrreldes väga väikesed.
Tuleb samuti meeles pidada, et kolmes Balti riigis on
miinimumpalk ning vanaduspensionid ja neist tulenevalt mõned muud sotsiaalhüvitised väärtuselt EL-i madalaimate hulgas. Eurostati andmetel (2011) oli 2011. aastal kuu miinimumtasu Eestis kuni 278 eurot, Leedus
232 eurot ja Lätis 282 eurot. See on Euroopa standardite
kohaselt väga madal. Ainult Bulgaarias ja Rumeenias
on madalamad miinimumpalgad kui kolmes Balti riigis. Võrdluseks võib tuua Belgia miinimumpalga, mis
on 1415 eurot kuus. Miinimumpalk ja keskmine pension on Eestis olnud tavaliselt siiski kõrgemad kui Lätis
ja Leedus (Aidukaite 2004, 2006; Regnard 2007).
Saavutused
Üheks siirdeperioodi saavutuseks tuleb lugeda Baltimaade naiste suhteliselt head toimetulekut tööturul.
Nende tööturul osalemise määr on lääne standarditega
võrreldes kõrge. EL-i liikmesriikidest on ainult Põhjamaades naiste palgatöös osalemise suhtarvud suuremad kui kolmes Balti riigis (Eurostat������������������
).����������������
Baltimaade naised on tööhõive valdkonnas siirdeperioodist väljunud
küll võitjatena, kuid nende edukus ei tarvitse olla sot-
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Tabel 3.2.3. Sotsiaalkaitsekulutused elaniku kohta ja
% SKT-st kolmes Balti riigis võrreldes Euroopa Liidu
keskmisega
EL-27

Ühe
 laniku
e
kohta*

Ühe
elaniku
kohta*

1997 -

-

343

15,3

341

13,8

-

-

1998 -

-

402

16,1

426

15,2

-

-

1999 -

-

492

17,2

477

16,4

-

-

2000 623

14

547

15,3

559

15,8

5034

26,4

2001 664

13,1

566

14,3

574

14,7

5265

26,6

2002 725

12,7

590

13,9

610

14,1

5501

26,8

2003 808

12,6

590

13,8

646

13,6

5648

27,2

2004 933

13,1

624

12,9

701

13,3

5870

27,1

2005 1043

12,5

700

12,4

802

13,2

6102

27,1

2006 1208

12,1

883

12,3

948

13,4

6324

26,7

2007 1450

12,3

1042

11,2

1225

14,5

6427

25,7

2008 1808

15,0

1283

12,6

1553

16,2

6603

26,3

%
SKT-st

Ühe
 laniku
e
kohta*

%
SKT-st

Leedu
%
SKT-st

Ühe
 laniku
e
kohta*

Läti

%
SKT-st

Eesti

*EKÜÜDES/EURODES. Vääring EKÜÜ/EURO on saadud omavääringu konverteerimisel EKÜÜ 1998. aastani kehtinud konverteerimiskursi alusel ning
EURO 1999. aastast alates kehtinud konverteerimiskursi alusel (lk 15).
Allikas: Eurostat, http://elkeurostat.ec.europa.eu/portal/

siaalpoliitika tulemus. Lastega peredele ja vanuritele
osutatavad teenused ei ole veel piisavalt välja kujunenud ning perehüvitiste tase on lääne arenenud heaoluriikidega võrreldes suhteliselt madal. Seda kompenseerib osaliselt hästi säilinud sugulussuhete võrgustik,
mis aitab emadel tööl käia. Ka vajadus kahe sissetuleku järele peres sunnib sageli naisi tööturule naasma
võimalikult kiiresti pärast lapse sündi. Samas on sündimus Balti riikides suhteliselt madal, sest Balti naised
valivad majandusraskuste tõttu sünnitamise asemel
tihti palgatöö (Aidukaite 2009c). Võib väita, et Eesti,
Läti ja Leedu perepoliitika sarnanevad sotsiaaldemokraatliku mudeliga, mis ideoloogiliselt igati toetab
kahe sissetulekuga peret. Kõigis kolmes riigis on sünnitus- ja lapsehoolduspuhkuse tingimused küllaltki
soodsad, ent seda järeldust tuleks käsitada ettevaatlikult, kuna ei saa kindel olla, et Balti riikide perepoliitika eesmärgid lähtuvad tõepoolest abikaasade võrdõiguslikkusel rajanevast kahe sissetuleku põhimõttest.
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Lastega peresid hõlmav sotsiaalkaitsesüsteem, ehkki
tervikuna küllalt hästi arenenud, ei korva siiski kuigi
hästi sissetuleku olulist vähenemist lapse kasvatamisele pühendatud aastatel (Aidukaite 2009c).
Järeldused
Nüüdisaegset „Balti heaoluriiki” ei survesta mitte
ainult siirdeajast üle kandunud sotsiaalprobleemid,
vaid ka 21. sajandi uued väljakutsed, nagu kasvav väljaränne, perekonna kui institutsiooni taandumine,
rahvastiku vananemine ja üha tihenev ülemaailmne
kaubanduskonkurents. Sotsiaalsete probleemide olemus ja ulatus viitavad asjaolule, et „Balti heaoluriigil” seisab ees veel pikk teekond saavutamaks arenenud maade standardeid. Kakskümmend aastat pärast
siirdeperioodi algust on Baltimaad ikka veel EL-i viimaste hulgas järgmiste sotsiaalsete näitajate poolest: sissetulekute ebavõrdsus, varimajandus, vaesus
ja miinimumpalk. Baltikumi sotsiaalkaitsekulutused
on EL-i madalaimad. Sellest järeldub, et sotsiaalkaitsesüsteemid Eestis, Lätis ja Leedus ei suuda sotsiaalsete probleemidega tõhusalt hakkama saada. Sellest
hoolimata ei tohi kahe aastakümne pikkuse siirdeaja positiivseid külgi alahinnata. Pööramata ülearu suurt tähelepanu puudujääkidele võib väita, et
väga haritud tööjõud, tööturul osalevate naiste kõrge
suhtarv ning lapsehoolduspuhkuse suhteliselt soodsad tingimused Baltikumis on kahtlemata sotsiaalse
siirdeaja edulood.
Eelseisev sotsiaalne areng Eestis, Lätis ja Leedus
sõltub Euroopa, kogu maailma ja Balti riikide endi
ühistest jõupingutustest. Sotsiaalpoliitika kujundajad
neis kolmes riigis peavad lahendama praegusaja maailma olulise dilemma, kumb sotsiaalpoliitilise arengu
tee valida. Kas liikuda liberaalse sotsiaalpoliitika
poole, mida propageerivad Maailmapank, Maailma
Kaubandusorganisatsioon ja Rahvusvaheline Valuutafond? Või võtta Euroopa Liidu soovitatud suund
suuremale solidaarsusele, mille kohaselt tuleb kõigile
EL-i kodanikele tagada Euroopa sotsiaalmudelile vastavad universaalsed õigused?
Samas peavad Balti poliitikud riigisiseselt leidma
vastuse küsimusele, kuidas jaotada sotsiaalne vastutus
riigi, omavalitsuste, eraettevõtjate (tulundus- ja mittetulundusühendused), perede ja üksikisikute vahel nii,
et sotsiaalkaitsesüsteem muutuks paindlikumaks ja
ökonoomsemaks ning oleks ka jätkusuutlik, arvestades rahvastiku vananemist ja vähenemist. Sotsiaalpoliitika kestlikkuse jaoks on määrava tähtsusega arengud tööhõives, mida vaatleme lähemalt järgmises alapeatükis.

3.3. Tööturg, tööturu paindlikkus ja
majanduskriis Balti riikides
Raul Eamets
Sissejuhatus
Tööturg on majanduse peegel. Tööturu muutused
peegeldavad makromajanduslikke struktuurseid ja
tsüklilisi muutusi. Majanduse tõusufaasis või buumi
perioodil tööpuudus tavaliselt väheneb ja hõive kasvab ning majanduse languse käigus leiavad aset vastupidised protsessid. Töökoht, mis majanduskasvu ajal
tundub kindel ja tasuv, võib kriisi tingimustes kaduda.
Samas ei käitu majandus alati reeglipäraselt. Näiteks
kui majanduslangus on küllalt pikk või sellega kaasnevad kiired struktuursed ümberkorraldused, võib
tekkida olukord, kus tsükliline tööpuudus muutub
struktuurseks. Kui see juhtub, ei pruugi töö kaotanud
inimesed majanduse elavnemise ajal enam tööd leida,
kuna majanduses aset leidnud struktuursete muutuste
tõttu nende töökohti enam ei ole. Põhjuseks võib olla
varasemast efektiivsemate ettevõtete väiksem tööjõuvajadus või ettevõtete liikumine koos töökohtadega
odavama tööjõuga riikidesse.
Käesolevas analüüsis võrreldakse tööturu arenguid Balti riikides Taani, Norra, Rootsi ja Soome kui
Põhjamaadega. Põhjala riigid on võetud võrdluseks
kolmel põhjusel. Esiteks on need Euroopa mõistes väikesed avatud majandusega riigid, nii nagu ka Baltimaad. Teiseks on Põhjamaad Balti riikidele kultuuriliselt suhteliselt sarnased ning kolmandaks seovad Balti
riike Põhjamaadega tihedad ajaloolised, poliitilised ja
majanduslikud sidemed.
Vaatluse alla võetakse eelkõige tööturu paindlikkus ehk tööturu võime kohaneda. Tööturu paindlikkus väljendab tööturu võimet reageerida majanduses
toimuvatele muutustele: kuidas muutub hõivatute arv,
kui kiiresti kasvab töötus ning kuidas inimesed sellega
kohanevad. Peale hõive suurendamise või vähendamise võivad muutustega kaasneda palkade alanemine
või muutused tööajas. Neid ja teisi tööturu paindlikkuse aspekte järgnevalt analüüsitaksegi. Üks võimalus
tööturu paindlikkust mõõta on lähtuda traditsioonilisest neljast tegurist (Atkinson, 1984):
1. väline (numbriline) paindlikkus seisneb tööandja
võimes töötajate arvu vastavalt vajadusele suurendada või vähendada; seda selgitades analüüsitakse, kui lihtne või keeruline on inimesi tööle
võtta või neid koondada;
2.

tööaja paindlikkus seisneb eelkõige eri tööajarežiimide kasutamise võimaluses: osaajaga töötamises, paindliku töögraafiku kasutamises, ületundide tegemises jne;

3.

funktsionaalse paindlikkuse all peetakse silmas
ettevõttesisest töökorraldust − kui kiiresti saab
tootmist ümber korraldada;

4.

palkade paindlikkus näitab, kuidas palgad reageerivad majanduses toimunud muutustele.

Kuivõrd funktsionaalse paindlikkuse kohta on väga
keeruline rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid
saada20, siis keskendutakse järgnevas analüüsis paindlikkuse kolmele ülejäänud kriteeriumile.
Andmete allikana on kasutatud Eurostati andmebaase, ILO rahvusvahelist tööturu andmebaasi
LABORSTA ning riikide statistikaametite andmebaase. Oluliseks teabeallikaks Balti riikide kohta on
tööjõu-uuringud. Eestis korraldati esimene tööjõuuuring aastal 1995 ja selle eripäraks oli retrospektiivne
osa, mis küsis tagasivaateliselt informatsiooni alates aastast 1989. Lätis ja Leedus tehti esimene tööjõuuuring aastal 1997 ja seal retrospektiivne osa puudus.
Seega algavad Lätis ja Leedus usaldusväärsed andmed
1997.−1998. aastast, Eestis 1989. aastast. Nõukogudeaegne statistika Balti riikide kohta ei ole kahjuks võrreldav, sest kasutusel olid teistsugused majandusharude ja ametite klassifikatsioonid ning definitsioonid.
Muutused Balti riikide majanduselus
Selleks et täpsemalt analüüsida tööturgu, on hea
omada ülevaadet majanduse üldisest arengust. Balti
riike iseloomustas kaheksakümnendate lõpus majanduse väga tihe seotus Nõukogude Liidu majandussüsteemiga. Kesk- ja muude Ida-Euroopa riikidega
võrreldes puudus Balti riikides oma pangandus- ja
rahasüsteem, oma väliskaubandus. Kõiki neid tegevusi koordineeriti tsentraalselt Nõukogude Liidu pealinnast Moskvast. Balti riigid olid eeskätt spetsialiseerunud põllumajandusele, mis varustas toiduainetega
Venemaa loodepiirkonda, samuti olid arenenud tööstus ja energeetika.
1990. aastate hakul algasid Balti riikides majandusreformid. Kõigepealt liberaliseeriti hinnad, siis
viidi ellu rahareform ja sellele järgnes kiire erastamine. Erastamisega jõuti lõpule 1990. aastate keskel.
Reformide kiirus oli kõige suurem Eestis, talle järgnesid Läti ja Leedu. Balti riikide majandused olid suhteliselt avatud, mis tähendas sõltuvust välisturgudel toimuvast. Alates 2000. aastast iseloomustas Balti riike
stabiilne ja kiire majanduskasv, mis ulatus keskmiselt
8−10 protsendini aastas. Suur sõltuvus välisturgudest
ja välisraha väga kiire sissevool tõi kaasa majanduse

20 Kui käsitada paindlikkust iseloomustavat ametimobiilsust funktsionaalse paindlikkuse parima võimaliku iseloomustajana, paistis
Bukodi ja Roberti (2007) koostatud ülevaates Euroopa Fondile kõige enam silma Taani, kellele järgnes Eesti (2005. a). EL-25 seas olid
esimese seitsme riigi hulgas kolm Balti riiki ja kolm Põhjamaad.
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Joonis 3.3.1. Naiste hõive määr
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Joonis 3.3.2. Meeste hõive määr
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ülekuumenemise aastatel 2004−2007: Skandinaavia
pangad laenasid Balti riikides asuvatele tütarettevõtetele piiramatult laenuressursse, mille tulemuseks
oli kinnisvaramull ja ehitussektori ennakkasv. Tõusulaine harjal toetas majanduskasvu väga kiirelt kosunud sisetarbimine ja odavale tööjõule orienteeritud
ekspordisektor. Positiivse laengu majandusele andis
ka liitumine Euroopa Liiduga 2004. aastal.
2008.−2010. aasta majanduslanguses seisnes Balti
riikide eripära selles, et majanduse struktuurne kriis
oli alanud juba varem ja odava laenurahaga ülepaisutatud majandus oleks varem või hiljem langema hakanud. Välisraha kiire sissevool oli toonud kaasa palkade
kasvu, samuti paisusid kiiresti avaliku sektori kulutused. Sellele lisandus vajadus muuta üldist majanduse struktuuri, mis toetas madalale lisandväärtusele
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orienteeritud toodangut. Kõik need tegurid tulid eriti
teravalt esile Eestis, mis oli Balti riikidest kõige avatuma majandusega ja kus siseturu maht oli suhteliselt väike. Riigi ekspordivõime langes, valitsussektor
kasvas ning hoolimata teatud reservide suurenemisest võimendas valitsuse protsükliline eelarvepoliitika majanduskasvu veelgi. Finantskriis ja sellest tulenenud pankadevaheline usalduskriis lõpetasid odava
laenuressursi sissevoolu ja majandus pöördus sügavasse langusesse. Läti eripära seisnes selles, et pangandusturust suur osa oli kodumaiste pankade käes,
kes ei saanud loota välismaiste emafirmade abile kriisi
tingimustes, peale selle puudusid Läti riigil ka vajalikud reservid. Lisandus sisepoliitiline võitlus ja ebastabiilne valitsus. Leedus algasid kõik protsessid teatud
viiteajaga ning lisaks oli Leedul võrreldes teiste Balti
riikidega arvestatav siseturg. Samas iseloomustas Leedut Balti riikidest kõige suurem tööjõu väljavool teistesse riikidesse.
Muutused tööhõives
Vaatleme ühte tööturu kahest põhiindikaatorist,
üldist hõivemäära. Traditsiooniliselt on hõivemäärad
kõrged Põhjamaades: Taanis ja Norras üle 75%, Soomes ligi 70%. Euroopa Liidus kõiguvad need keskmiselt 60−65% vahel. Balti riikidest on Eestis ja Lätis
arengud võrdlemisi sarnased. 2004.−2007. aasta kiire
kasvu ajal suurenes hõive Eestis ja Lätis peaaegu 70%ni, jäädes Leedus umbes 5 protsendipunkti madalamaks. Kõiki kolme Balti riiki iseloomustab hõivemäära suur kõikumine: kriisi ajal hõive kiire langus,
buumi käigus hõive kiire kasv, mis viitab tööturu suurele paindlikkusele.
Vaadates meeste ning naiste hõive dünaamikat
(joonised 3.3.1 ja 3.3.2), paistab silma, et Balti riikides
on meeste hõive madalam ja naiste hõive kõrgem kui
Euroopa Liidus keskmiselt. Muutused meeste ja naiste
hõivemäärades leidsid Balti riikides aset ühtaegu, ehk
riigiti erinevusi ei olnud.
Samal ajal kasvas vanemate inimeste ja naiste hõive
alates üheksakümnendate lõpust nii Euroopa Liidus
tervikuna kui ka Balti riikides (joonis 3.3.3 ja 3.3.1).
See võib olla tingitud rahvastiku vananemisest tulenevast eelpensionite süsteemi kitsendamisest ja pensioniea tõstmisest. Nende sammude tulemusel olid Eesti
ja Läti aastal 2008 Euroopas ühed kõrgeima pensionieelses eas inimeste tööhõivega riigid. Eesti eripäraks
on ka eakate naiste kõrge tööhõive, mis EL-i liikmesriikidest oli vaid Rootsis kõrgem. Eurostati määratlustes loetakse eakateks pensionieelses eas (55−64 eluaastat) inimesi. Nende hõive suurendamine on olnud
olulisi tööpoliitika eesmärke EL-i programmdokumentides (vt näiteks Lissaboni lepingut).
55−64-aastaste hõive Eestis langes üheksakümnendate alguses (joonis 3.3.3). Üheks põhjuseks oli
kasvanud tööpuudus, aga tõenäoliselt mängis oma
rolli ka tolleaegne karjäärimudel. Tööandjad eelistasid noori, sest ettevõtete omanikud ise olid noored ja
lühikese ajaga täideti kõik karjääri astmed 25−30-aastaste töötajatega. Sellises olukorras kaotasid paljud

Joonis 3.3.3. 55−64-aastaste hõive (%)
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vanemad inimesed töö ja alles alates 2000. aastast
hakkas eakate hõive kasvama. Muutusid hoiakud (vt
Saar & Unt 2011, Täht et al. 2011), aga samas tekitas
kiire majanduskasv hulgaliselt ka uusi töökohti, mis
võimaldas suurendada eakate inimeste hõivet. Analoogne oli tõenäoliselt olukord ka Lätis.
Kõrge hõivemäär, tänu tööjõu kõrgele rakendatusele madalat lisandväärtust andvates tööstusharudes või odavale tööjõule orienteeritud teenindussfääris, jätab riigi globaalses majanduse tööjaotuses kõige
madalamale väärtusahela astmele. Sellise hõivega
riigid ekspordivad eelkõige odaval tööjõul baseeruvat madala lisandväärtusega toodangut või toorainet
(Eamets et al. 2009). Seetõttu on oluline analüüsida
tööhõive muutust majandusharude lõikes.
Mida kõrgem on hõive primaarsektoris, seda
madalam on enamasti üldine riigi arengutase, mõõdetuna SKT-s inimese kohta. Joonis 3.3.4 näitab hõive
jagunemist kolme põhilise majandussektori21 vahel
Balti riikides ja Soomes nendel aastatel, mil hõivatus
primaarsektoris oli esimest korda 20% ja 10%. Kriteeriumiks on hõive primaarsektoris, sest üldjuhul kajastab see näitaja kõige paremini üldist riigi arengutaset. Soomes moodustas primaarsektori hõive vähem
kui 20% kogu hõivest esimest korda aastal 1972, Eestis
1990. ja Leedus ning Lätis 1998. aastal. Jooniselt 3.3.4
näeme, et Eesti ja Soome hõive üldine struktuur oli
nendel aastatel suhteliselt sarnane, Lätit ja Leedut iseloomustas oluliselt suurem teeninduses hõivatud inimeste osakaal ja madal tööstussektori hõive osakaal.
Järgmiseks verstapostiks on võetud aasta, mil primaarsektori hõive langes esimest korda alla 10% või oli
natuke üle selle (Leedus 10,4%). Soomes juhtus see
1988., Eestis 1996. ning Lätis ja Leedus 2007. aastal.
Näeme, et riikide hõivestruktuurid on suhteliselt sarnased, tööstuses hõivatute osakaal on ligi 30% ja teeninduses hõivatute osakaal ligi 60%. Selleks et aru
saada, kui kiirete muutustega on tegemist, võib vaadelda, millise aja jooksul sellised struktuursed muutused toimusid. Soomes võttis see aega 16 aastat, Lätis ja
Leedus 9 aastat, Eestis 6 aastat.
Struktuursete muutuste erakordset kiirust Eestis
näeme ka võrdluses teiste Põhjamaadega. Nii näiteks
vähenes primaarsektori hõive Taanis 9,8%-lt (1973)
5,8%-ni (1986) 13 aastaga, Eestis leidis see muutus aset
8 aastaga. Rootsis 16 aasta jooksul toimunud muutusteks kulus Eestil 7 aastat. Seega olid struktuursed
muutused Eesti tööturul väga kiired, pea kaks korda
kiiremad kui vastavad muutused Põhjamaades. Lätis
ja Leedus olid muutused samuti kiiremad kui Põhjamaades, kuid jäid oma tempolt Eestile alla.
Osaliselt oli kiirete muutuste põhjuseks märksa
madalam arengutase ning Balti riikide orienteeritus
põllumajanduslikule tootmisele, tingituna plaanimajandusest. Kolmas kiire arengu tegur oli see, et hõive
osakaalud ei muutunud niivõrd tööjõu ümberpaiknemise toel, kuivõrd eelkõige kogu hõive järsu vähene-
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Joonis 3.3.4. Hõive kolmes majanduse põhisektoris
aastatel, mil primaarsektori hõive oli esimest korda
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mise kaudu, peale selle tõmbusid teenindus ja tööstus
märksa vähem kokku kui põllumajandus (eriti Eestis),
tuues nii kaasa suuri nihkeid hõive struktuuris.
Tööpuudus
Mida tähendasid sellised kiired muutused üksikisikuile? Põllumajanduse reformid − maade tagastamine,
kollektiivmajandite lagunemine, talude taastamine −
jätsid vähemalt Eestis tuhandeid inimesi väga lühikese
ajaga ilma tööst. Kindlasti ei olnud paljud nii kiirete
muutuste jaoks valmis, puudusid kogemused ja oskused
turumajanduse tingimustes toime tulla. See tõi kaasa
käegalöömise meeleolu, endasse sulgumise, tekkisid

21 Primaarsektor hõlmab põllumajandust, kalandust ja metsandust, sekundaarsektor mäetööstust, töötlevat tööstust, energeetikat ja
ehitust ning ülejäänud, teenindavad sektorid moodustavad tertsiaarsektori.
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Joonis 3.3.5. Töötuse määrad (aasta keskmine)
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Joonis 3.3.6. Osaajaga töötajate osakaal kõigi
hõivatute hulgas (%, kogu tööjõud)
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probleemid isiklikus elus. Psühholoogiliselt ei oldud
nii kiireteks muutusteks valmis. Teisalt ei hakanud ka
riigi tugisüsteemid kohe tööle. Traditsiooniline töötuskindlustuse süsteem rakendus Eestis alles 2002. aastal, kümme aastat pärast reformide algust. Seega on
kiiretel reformidel indiviidi tasandilt ka oma varjuküljed. Lätis ja Leedus juurutati töötuskindlustuse
süsteem 1996. aastal.
Töötuse määrade dünaamikat vaadates torkavad silma Läti ja Leedu22 väga kõrged töötuse määrad
üheksakümnendate aastate keskel ning Eesti töötuse
kiire kasv 1999. aasta majanduskriisi ajal (joonis 3.3.5).
Mis tagas Eesti suhtelise edukuse üheksakümnendatel
võrreldes Läti ja Leeduga? Üheks murdepunktiks Balti
22
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riikide majanduslikus arengus oli rahareform. Eestis
viidi rahareform ellu kõige varem (1992), peale selle
kehtestati võrreldes Läti ja Leeduga kohe ka konverteeritav oma raha. Leedu ning Läti võtsid alguses kasutusele üleminekurahad, mis ei olnud vabalt konverteeritavad, ja see pigem pidurdas kui soodustas majanduse
arengut. Rahareformiga käivitus majandusreform, mis
tõi kaasa struktuursed muutused majanduses, mõjutades otseselt inimeste hõivet ja tööpuudust.
Ajavahemikku üheksakümnendate algusest kuni
2000. aastani võib nimetada reformijärgsete struktuursete muutuste perioodiks. Hõive langes, tööpuudus kasvas sõltumata sellest, mis majanduses toimus. Aastal 1997 tabas Balti riike börsibuum, 1999 oli
majandusliku seisaku aeg, üldised suundumused töötuses ja hõives sellest eriti ei muutunud. Alles 2000. aastast alates võib rääkida teatud stabiliseerumise protsessist ja majanduse kiire tõus tõi kaasa hõive stabiilse
kasvu ja töötuse vähenemise. 2009. aasta langus näitas, et tööturg reageerib majanduslangusele turumajandusele omaselt: töötus hakkas kiiresti kasvama ja
hõive kiiresti kahanema kõigis Balti riikides.
Kas ja kui kiiresti langeb töötus kriisieelsele tasemele? Kui tuua analooge Soome ja Rootsi majanduskriisiga üheksakümnendate alguses, siis võib eeldada, et kõrge töötus võib püsida Balti riikides veel
kuus-seitse aastat. Samuti võib oletada, et kriisieelne
seis ei pruugi üldse taastuda. Töötuse pikaajalist kõrget taset võivad tingida majanduse struktuursed muutused. Näiteks Eestis võib välja tuua mitu majandusharu, mis muutusid tööjõu kallinemise tingimustes
ettevõtjatele kahjumlikuks ja millel sellisel kujul ei ole
riigis perspektiivi. Sellisteks sektoriteks on tekstiilitööstus, õmblus- ja plastitööstus jt. Peale selle on kannatanud ehitussektor, ehitusmaterjalide tööstus, transiit (Eamets jt 2009). Teatud majandusharudes võib
ekspordi suurenemine või kodumaise nõudluse taastumine tuua kaasa isegi töökohtade kasvu, kuid samas
on valdkondi, kust töökohad on viidud odava tööjõuga
riikidesse.
Tööaeg
See, kui palju ühiskonnas tööd tehakse, sõltub peale
hõivatute arvu veel tööajast, mis jaguneb täis- ja osatööajaks. Võimalus rakendada osaajaga töötamist
muudab tööturgu paindlikumaks, sest näiteks kriisi
tingimustes on siis kulud töötaja kohta madalamad
ega pea inimesi koondama.
Osaajaga töötamine on Euroopas selgelt kasvamas
(joonis 3.3.6). Norras ulatub osaajaga töötajate osakaal 30 protsendi lähedale, mis on Põhjamaade kõrgeim tase. Osaajaga töö kiiret kasvu näeme ka Rootsis
ja Taanis, aga ka Soomes, kus veel kümme aastat tagasi
oli osaajaga töötajate osakaal umbes niisama suur kui
Balti riikides. Kui Põhjamaades osaajaga töötajate arv
kasvab, siis Balti riikides on see näitaja suhteliselt stabiilne, olles kriisi tingimustes pigem kahanenud. Osa-

Läti väga kõrgesse töötuse määra 1996. aastal tuleb suhtuda mõningase ettevaatusega. Kui kõrvale panna registreeritud töötuse
andmed, ei ole sellist väga kõrget töötust näha. Tegemist võib olla esimese küsitlusaasta valimi probleemiga.

Palk ja palga paindlikkus
Järgnevas analüüsis käsitleme 2008.−2010. aasta
kriisi aegset perioodi. See võimaldab vaadata palkade
paindlikkust kiire majanduslanguse tingimustes.
Nominaalpalku alandatakse „vanas Euroopas” väga
harva (Järve 2011). Põhjuseks on ametiühingute mõju
ja nende suur liikmeskond. Kollektiivlepingute tõttu
on palgad languse suhtes jäigad ning palku alandada
keeruline. Peale selle vähendavad palkade paindlikkust kõrged miinimumpalgad. Balti riigid on palkade
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Tööaja dünaamika
Üks võimalus ettevõtte tasandil paindlikult reageerida on piirata tööaega. Jäiga tööturu puhul ei võimalda kollektiivsed töölepingud või tööaja kohta
käivad õigusaktid tööaega vähendada, paindlikuma
turu puhul saab seda teha. Vaadates tagasi perioodile
1998−2008 näeme, et Leedus töötundide arv pigem
kasvas, Lätis vähenes ja Eestis jäi suhteliselt stabiilseks. Eesti eristub teistest Balti riikidest tervikuna
väiksema töötundide arvu poolest (joonis 3.3.8). Tööaja muutusi Balti riikides võib seletada palga muutustega. Näiteks ehitussektoris, kus palgad kasvasid eriti
kiiresti, vähenes samas töötatud aeg (Masso & Krillo
2011).
Analüüsimaks tööaja muutusi 2008.−2009. aasta
kriisi ajal, kasutame Eurostati andmeid, sest ILO andmekogu aegread lõppevad 2008. aastaga (tabel 3.3.1).
Silmas tuleb pidada, et töötundide arv ei lange ILO ja
Eurostati andmebaasis metoodiliste erinevuste tõttu
kokku. Nädalas keskmiselt töötatud töötundide arv
vähenes Eestis, Rootsis ning Lätis juba 2008. aastal.
Kõige paindlikum oli tööaja muutus 2008−2009 Eestis, kus 2009 vähendati nädala töötunde keskmiselt
−3,8% ning tööaeg muutus kõigis harudes, v.a avalik
haldus. Lätis ja Leedus vähenes tööaeg samuti, kuid
väiksemas mahus ning Põhjamaadega sarnasemal
määral. Ainult avalikus halduses ei toimunud Balti
riikides olulist tööaja muutust. Balti riikides kohanes
avalik haldus palga vähendamise teel (vt järgmist alaosa). Tööaja kohandamine jätkus arvatavasti ka aastal
2010, aga kahjuks ei ole selle perioodi kohta veel võrreldavaid andmeid.
Põhjamaades näeme teatavat tööaja paindlikkust
Taani ehitussektoris ja hotellinduses, Soomes mitmes
majandusharus ning Rootsis töötlevas tööstuses. Norras muutus tööaeg vähe.

Joonis 3.3.7. Osaajaga töötajate osakaal, kogu
töötajaskond ja naised (2009. aasta andmed)

1995

ajaga töötajate suhteliselt tagasihoidlik osakaal Balti
riikides on ootuspärane, kuna sissetulekute üldine
tase ei võimalda osaajaga töötades teenida toimetulekuks piisavat sissetulekut.
Osaajaga töö võimaldab paremini siduda tööd
pereeluga, mistõttu on paljudes riikides osaajaga töötamine populaarsem eeskätt naiste hulgas. Põhjamaade naiste seas on osaajaga töötamine märksa sagedam keskmisest osaajaga töötamisest, Balti riikides
pole soolised erinevused nii märgatavad. Eesti jääb
Läti ja Soome vahele ning Läti ja Leedu on omakorda
väga sarnased (joonis 3.3.7).

Norra
Rootsi

Allikas: ILO, Läti statistikaamet

kärpimise poolest Euroopas väga erandlikud. Eriti
Eesti paistab silma nominaalpalkade suure paindlikkusega. Seda võimaldas tulemuspalga suhteliselt suur
osakaal, k.a oskustööliste ja lihttööliste puhul. Paljudes sektorites moodustas tulemuspalk kuni 30 protsenti kogu tasust, vastavalt oli väiksem osa põhipalgal.
Majanduskriisi ajal vähenes enamasti tulemustasu osa
ja põhipalk ei muutunud (Masso & Krillo 2011). Vanades Euroopa Liidu liikmesriikides on tulemustasu osa
tavatöötaja palgas väga väike ning seetõttu ka paindlikkus mõõdukam.
Analüüsides 2008.−2010. aasta majanduskriisist
tingitud palgamuutusi Balti riikides torkab silma avaliku sektori ja eriti riigivalitsemise suur palgalangus
Lätis. Ka Leedus vähenesid palgad suhteliselt ühtlaselt, kõige rohkem langesid need ehitussektoris, mis
on täheldatav ka Eesti puhul. Palkade langus algas
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Tabel 3.3.1. Tööaja muutus valitud majandussektorites 2008 ja 2009
2008

Kokku
2009

%

2008

Ehitus
2009

Töötlev tööstus
2008 2009
%

%

Hotellindus
2008 2009
%

Avalik haldus
2008 2009
%

EU (27)

37,3

36,9

−1,1%

40,6

40,2

−1,0%

39,2

38,4

−2,0%

40,6

40,2

−1,0%

36,8

36,7

DK

34,7

34,2

−1,4%

38,3

37,4

−2,3%

36,5

36,0

−1,4%

38,3

37,4

−2,3%

36,0

36,0

0,0%

EE

39,1

37,6

−3,8%

40,3

38,0

−5,7%

39,5

37,6

−4,8%

40,3

38,0

−5,7%

39,4

39,2

−0,5%

LV

39,4

38,8

−1,5%

41,4

39,1

−5,6%

39,0

38,7

−0,8%

41,4

39,1

−5,6%

39,0

39,1

0,3%

LT

39,2

38,6

−1,5%

40,6

39,6

−2,5%

39,9

39,3

−1,5%

40,6

39,6

−2,5%

40,0

39,9

−0,3%

−0,3%

FI

36,7

36,1

−1,6%

40,0

39,3

−1,8%

38,4

37,6

−2,1%

40,0

39,3

−1,8%

36,7

36,3

−1,1%

SE

35,4

35,0

−1,1%

38,4

38,2

−0,5%

37,2

36,4

−2,2%

38,4

38,2

−0,5%

35,6

35,3

−0,8%

NO

34,1

33,7

−1,2%

37,9

37,5

−1,1%

36,7

36,6

−0,3%

37,9

37,5

−1,1%

35,6

35,7

0,3%

Allikas: Eurostat

Tabel 3.3.2. Balti riikide keskmiste kuupalkade aastane muutus (muutus võrreldes eelmise aasta sama
kvartaliga) valitud majandusharudes
Eesti
3. kv 09

Läti
3. kv 10

3. kv 09

3. kv 10

Leedu
3. kv 09
3. kv 10

Tegevusalad kokku

−5,9

0,9

−6,4

−7,0

−7,7

Töötlev tööstus

−4,3

3,9

−4,7

−12,5

−7,7

0,9

Ehitus

−13,8

3,0

−6,7

−9,8

−25,3

−4,5

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite remont

−7,9

−1,7

−6,2

−3,2

−10,0

−2,9

Veondus ja laondus

−6,3

1,7

−0,8

−22,6

−10,5

−2,8

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

−10,3

0,0

−21,3

−6,4

−10,7

−4,7

Haridus

−0,9

−0,2

−10,3

−7,0

6,1

−6,0

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

−3,1

−2,9

−13,2

6,5

−8,2

−3,8

−2,8

Allikas: Eesti, Läti ja Leedu statistikaametid

Joonis 3.3.9. Aastase netopalga erinevus valitud
riikides (EL-15 = 100), arvutuste aluseks ametlik euro
vahetuskurss
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Allikas: Eurostat, Läti ja Leedu puhul riikide statistikaametid, autori arvutused

kõikjal kas 2008. aasta lõpus või 2009. aasta I kvartalis
ning teatud stabiliseerumist või isegi tõusu võis näiteks Leedus märgata juba 2010. aasta I kvartalist.
Lätis hakkasid palgad langema sarnaselt Leeduga
samuti 2009. aasta I kvartalis, aga stabiliseerumine leidis aset isegi mõnevõrra varem. Kõige suurema languse tegi läbi avalik sektor. Palgad vähenesid nii riigivalitsemise sektoris kui ka hariduses; tervishoius oli
langus tagasihoidlikum. Läti puhul on tähelepanu-
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väärne see, et ehitussektoris toimus palkade korrektsioon alles 2010. aastal. Teistes Balti riikides võis muutust ehitussektori palkades märgata palju varem.
Palgalangus Eestis algas võrreldes Läti ja Leeduga
varem, tööstuses juba 2008. aastal. Nii tervishoiu kui
ka hariduse palkades kestis vähenemine ka 2010. aasta
III kvartalis, kui langustrend avaliku halduse palkades oli juba stabiliseerunud. Palkade langust võis näha
ka kaubanduses. Järgnevas tabelis on toodud aastased
palgamuutused, seega on võrreldud, kui palju palgad
muutusid III kvartalis 2009 võrreldes sama kvartaliga
aasta varem ning kui palju palgad muutusid 2010. aasta III kolmandas kvartalis võrreldes 2009. aasta III
kvartaliga. Näidatud on keskmised kuu töötasud vastavas majandusharus.
Võrreldes palgamuutusi Balti riikides (tabel 3.3.2.)
näiteks olukorraga Taanis (Taani statistikaamet), võib
märgata sarnast palkade sesoonsust, samas Taanis palgad ei vähenenud. Seal kasvasid avaliku sektori palgad
isegi kiiremini kui erasektoris, kuid mõlema sektori
palgad kasvasid ka aastatel 2008−2010. Selline tulemus viitab Taani tugevatele ametiühingutele. Taani
eripäraks on tööjõu väga suur liikuvus, mis tähendab,
et inimesed lahkuvad kergemini oma töökohalt, sest
aktiivse tööpoliitika meetmed ja küllalt kõrge töötuabiraha võimaldavad neil uuesti kiiresti tööturule
rakenduda. Seda Taani tööturu eripära nimetatakse
paindlikuks turvalisuseks.
Palkade languse teeb eriti tähelepanuväärseks see,
et kui võrdleme Balti mere regiooni riikide keskmisi

aasta netopalkasid (joonis 3.3.9), siis näeme, kuidas
hoolimata madalatest maksumääradest on palgaerinevused väga suured. Balti riikide palgatase moodustab EL-i vanade liikmesriikide palgatasemest umbes
neljandiku, samas kui Skandinaavia maade ja Saksamaa palgatase on omakorda ligi viiendiku võrra kõrgem vanade liikmesriikide keskmisest. Seega on konvergentsi tingimustes hädavajalik edasine palkade
taseme tõus. Ühtlasi aitaks sissetulekute taseme ühtlustamine piirata väljarännet.
Ränne
Üks võimalus tööjõu pakkumise ja nõudluse vahet
vähendada on otsida tööd piiri taga. Analüüsime, kui
paindlikult reageeris ränne Balti riikides 2008.−2010.
aasta majanduskriisile. Ametlik rändestatistika 23 Balti
riikides näitab, et väljaränne reageeris nii Lätis kui ka
Leedus tööpuuduse kasvule ja hõive langusele hüppeliselt (tabel 3.3.3). Eesti ametlik rändestatistika nii suurt
muutust ei näita, mis võib olla seotud Eesti ja Soome
vahelise töörände suure osakaaluga Eesti välisrände
seas. Nimelt töötavad Eestist pärit inimesed Soomes
sageli ilma põhilist elukohta muutmata ning nende liikumine ametlikus statistikas ei kajastu (Tammur et al.
2009).
Selleks et saada täpsemat pilti välismaal töötamisest,
kasutame Eesti tööjõu-uuringu (ETU) andmeid. Eesti
tööjõu-uuringus esitati kaks küsimust, mis puudutasid
välismaal töötamist. Ühega uuriti, kus vastaja töökoht
asus küsitlusnädalal. Juhul kui vastaja asus küsitlusnädalal välismaal, vastasid sellele küsimusele tema leibkonna teised liikmed − vanemad, abikaasa jne. Kui isik
elas üksinda ja töötas välismaal, siis tema tegevus ETU
andmebaasis ei kajastunud. Selleks et saada teavet sellistegi ajutiselt välismaal töötavate inimeste kohta, esitati teine küsimus, millega selgitati välja, kas isik on
viimase 12 kuu jooksul töötanud välismaal. Statistika
hõlmas kõiki, kes olid küsitluse ajaks Eestisse tagasi tulnud, kuid ei andnud informatsiooni nende kohta, kes
olid püsivalt välismaale lahkunud. Andmed näitavad,
et kui 2007. aastal töötas välismaal keskmiselt 15 000
– 20 000 eestimaalast kvartalis, siis 2009. aastal ulatus
nende arv üle 20 000 − 30 000. Seega käib Eestist välismaal tööl vähemalt viis korda rohkem inimesi, kui näitavad registreeritud andmed väljarände kohta. Ka Lätis
ja Leedus on tegelik välismaal töötajate hulk suurem,
kui näitab registreeritud rändestatistika (Stankuniene
2009, Eglite 2009, Hazans, Philips 2009). 2009. aastal kasvas Leedus töötus kiiremini kui langes hõive,
mis viitab sellele, et paljud leedulased naasid välismaalt (Iirimaa, Suurbritannia) ning asusid kodus tööd
otsima, suurendades nii töötute ridu.
Kokkuvõte
Balti riike iseloomustab viimase kuue kuni kaheksa
aasta jooksul suur hõivemäärade kõikumine, mis tuleneb nende tööturgude paindlikkusest ning võimest
rasketel aegadel töötajaid koondada.
23

Tabel 3.3.3. Välisränne Balti riikides 2007−2009
(ametlik statistika)
Väljaränne
2009

Väljaränne
2000−2009

Rändesaldo
2000−2009

2007

2008

Eesti

4384

4406

4647

31893

−14261

Läti

4183

6007

7388

44485

−30228

Leedu

13853

17015

21970

143363

−100045

Soome

12443

13657

12151

128821

88961

Allikas: Philips ja Pavlov 2010

Väga sügav majanduslangus Balti riikides tõi kaasa
tööpuuduse plahvatusliku kasvu, samal ajal kui Põhjamaade oluliselt madalama majanduslangusega kaasnes ka mõõdukam tööpuuduse kasv. Koondamiste
kõrval reageerisid ettevõtted kriisile tööaja vähendamisega. 2009. aasta andmetel vähenes nädala töötundide arv kõige enam Eestis. Balti riikides vähenesid nominaalpalgad paljudes sektorites, samal ajal kui
näiteks Taanis sellist muutust ei toimunud. Põhjuseks
võib olla oluliselt suurem kollektiivlepingute mõju
Taanis, mis muudab palgasüsteemi languse suhtes jäigaks.
Töötajate ränne on neid puhvreid, mis võimaldab tööpuudust madalal hoida ja suurendada tööturu paindlikkust. Balti riikidest mõjutab ränne kõige
enam Leedut, kust ametliku rändestatistika järgi lahkus ajavahemikus 2000−2009 üle 100 000 inimese.
Järgneb Läti ja Eestist on väljaränne kõige väiksem.
Kokkuvõttes võib väita, et Balti riikide tööturud
reageerisid majanduskriisile kiirelt ja väga paindlikult. Vähendati tööaega ja palku, koondati töötajaid. See osutab, et traditsioonilised institutsionaalsed tegurid, mis töötajat kaitsevad ja teisalt tööturgu
jäigastavad (tööturu regulatsioonid, ametiühingud)
ei ole Balti riikides väga tugevad ega mõjuta tööturu
paindlikkust olulisel määral. Mõju võib avaldada see,
et isegi kui regulatsioonid on olemas, ei peeta nendest
sageli kinni (Eamets & Masso 2004). Paindlik tööturg
on osa üldisest selgelt turumajandusele orienteeritud
majanduspoliitikast.
Töötaja jaoks tähendab väga paindlik tööturg stabiilsuse ja kindlustunde puudumist. Põhjamaades
kaasneb paindliku tööturuga laialdane sotsiaalsete
tagatiste süsteem, mis võimaldab elamisväärse sissetuleku ka sellel perioodil, mil tööd otsitakse. Hästi
finantseeritud tööpoliitika tagab tõhusa ümberõppe
ja töötuse periood jääb suhteliselt lühikeseks. Balti
riike iseloomustab suhteliselt madal üldine sotsiaalse kaitse tase, alafinantseeritud tööpoliitika ning
pikaajaliste töötute suhteliselt kõrge osakaal (Masso
& Krillo 2011). Samas sunnivad kiiresti muutuv tööturg ja uute töökohtade teke töötajaid pidevale enesetäiendusele. Selleks et olla tööturul heas vormis,
tuleb osaleda elukestvas õppes. Praegune tegelikkus
EL-is näitab seda, et ilmselt peavad ka vanad liikmes-

Ametlik statistika alaregistreerib tegelikku rännet 30−60%, kuid võib näidata üldisi suundumusi.
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riigid oma sotsiaalpoliitikat muutma ja reformima
Euroopa sotsiaalset mudelit. Balti riigid võivad oma
liberaalse majanduspoliitikaga siin teistele isegi eeskuju näidata.
Eeldada võib, et majanduskasvu taastudes tööajaja palgakärped kaotatakse ning taastub kriisieelne

olukord. Hõive kasvuga on keerulisem. Kui majanduskriisi tingimustes leidsid aset struktuursed muutused
majanduses, tootmine tõhustus, kulueelist ekspluateerinud töökohad viidi odavama tööjõuga riikidesse, siis
on oodata kõrge tööpuuduse kujunemist Balti riikide
pikaajaliseks probleemiks.

3.4. Subjektiivse heaolu muutus
Balti riikides 1990−2009
Mare Ainsaar
Sissejuhatus
Üleminekuriikides, eriti Balti riikides on heaolu ajalist kujunemist uuritud väga vähe. Siirderiikide elanike rahuloluhinnangute muutumist käsitlenud uurimustes on leitud, et üleminek tõi kaasa subjektiivse
heaolu V-kujulise arengu: esialgne langus asendus
teatud aja pärast tõusuga. Eri riikides oli heaoluhinnangute muutuse sisu siiski mõnevõrra erinev. Näiteks osutasid Saksamaal ja Ungaris tehtud üksikasjalikud analüüsid (Easterlin 2009), et pärast esialgset
langust hakkasid heaolule antud hinnangud kerkima
eelkõige tänu materiaalse heaolu kasvule, kuid see toimus töö, tervise ja pereeluga rahulolu arvelt. Kasvasid ka erinevused inimeste seas sõltuvalt vanusest ja
haridusest, mis ei ole üllatav, sest ühiskonnad kihistusid. Siirdeaja alguses paiknesid Eesti ja Leedu koos
Ukraina, Bulgaaria, Moldova ja Venemaaga kõige suurema sissetulekute diferentseerumisega riikide seas,
Lätis oli ebavõrdsus mõnevõrra väiksem (Milanovitc
1997). On teada, et ühiskonna muutustega kohanesid alguses paremini õppurid, kõrghariduse ja kõrgema sissetulekuga inimesed, eraettevõtjad ja üldiselt
nende riikide elanikkond, kus ebavõrdsus oli väiksem
(Sanfey ja Teksoz 2007). Hilisemad Balti riike hõlmanud uuringud on püüdnud riike klassifitseerida heaolu mõjutavate tunnuste järgi. Dickes et al. (2010)
uurisid inimeste põhivajadusi, mis mõjutavad heaolu.
Eesti inimesed jäid vajaduste struktuuri poolest Läti
ja Leedu vahepeale. Ka Somarriba ja Pena (2009) leidsid heaolu komponente vaadeldes, et kuigi Eesti eristus teatud osas Lätist ja Leedust, kuuluvad Balti riigid siiski üldjoontes samasse rühma ning on Euroopas
pigem sarnased Rumeenia ja Bulgaariaga.
Eluga rahuolu mõõtmiseks kasutame küsitlusuuringute andmeid aastatest 1990−2009. Inimeste eluga
rahulolu analüüsitakse viiel ajahetkel: 1990, 1996,
2002, 2008, 2009 (Lisa 1)24. 1990. aastat iseloomustavad siirdeaja algus ning majandusraskused. Balti riikides kasvasid erinevused inimeste rahulolus sõltuvalt
vanusest ja haridusest (Easterlin 2009). 1996 märgistab kiirele üleminekuperioodile järgnenud stabilisee-

rumisperioodi algust. Majanduse ümberstruktureerimisega kaasnes tööhõive vähenemine ja töötuse kasv.
2002. ja 2008. aastat iseloomustavad kiire majanduskasv ja heaolu suurenemine. 2009. aastaks oli kõiki
Balti riike tabanud majanduskriis, mis tõi kaasa sissetulekute languse ning hulgaliselt sotsiaalseid kärpeid.
Kõigis Baltimaades suurenes töötus uuesti 2001. aasta
tasemele.
Eluga rahulolu analüüsitakse kolme vanuserühma
lõikes: 15−24-aastased, 25−64-aastased ning 65-aastased ja vanemad, ning neljas töise staatuse kategoorias: õppijad, töötavad inimesed, töötud, pensionärid. Võime eeldada, et noorte rahulolu eluga võib olla
rohkem mõjutatud õpingutest ning esimese töö leidmise võimalustest. Keskealiste rahulolu eluga kujundavad aga rahuolu töö, pereelu, tervise ja igapäevase
eluoluga. Eakate puhul võib eeldada pensionipoliitika
ning tervise olulist rolli eluga rahulolu kujundajana.
Peale kirjeldavate aegridade analüüsitakse eluga
rahulolu koosmõjus sissetulekute, tervise enesehinnangu ning teiste inimeste usaldamisega. Nimelt on
senised uuringud näidanud, et hea tervis suurendab
eluga rahulolu nagu ka usaldus inimeste ja institutsioonide vastu (Suldo & Huebner 2006, Groot jt 2007,
Lyubomirsky jt 2005, Veenhoven 2008, Ainsaar 2008,
Helliwell 2003, Hudson 2006). Usaldust teiste inimeste
vastu on mõõdetud küsimusega „Kuivõrd võib teisi
inimesi usaldada?” ning tervist inimeste enesehinnanguga oma tervisele.
Eluga rahulolu muutus Balti riikides
Euroopa Liidu muude riikidega võrreldes oli nii
1990. aastal kui ka 2009. aastal Balti riikides eluga
rahulolu madal (joonis 3.4.1). Kui 1990. aastal moodustasid Balti riigid sarnase rahulolu tasemega rühma,
kus Läti jäi vaid mõnevõrra Eestist ja Leedust maha,
siis 2009. aasta sügiseks oli Läti mahajäämus teistest
Balti riikidest suurenenud. Lätlastest madalama rahuolu tasemega olid nii 1990. kui ka 2009. aastal vaid bulgaarlased, Eesti ja Leedu elanikest 2009. aastal ka Portugali ja Ungari elanikud. Paljudes riikides, sh Eestis,
Lätis ja Leedus on kahekümne aasta jooksul säilinud

24 Kuna eri aastate uuringud kasutavad eluga rahulolu mõõtmiseks mõnevõrra erinevaid skaalasid, kodeeriti 1−4- või 1−10-punktine
skaala kahe väärtusega tunnuseks, kus ühte rühma kuuluvad oma eluga pigem rahul olevad inimesed ja teise need, kes on pigem
rahulolematud. Kirjeldavad aegread esitlevad oma eluga pigem rahul olevate inimeste osatähtsuse muutust ühiskonnas.
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Joonis 3.4.1. Keskmine eluga rahulolu 1990 ja 2009 (1 – rahulolematu, 10 – rahul)
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suhteliselt stabiilne eluga rahulolu tase, kuigi üksikutes riikides, nagu Sloveenias ja Poolas, on see ka märgatavalt kasvanud.
Lätis ja Leedus on eluga pigem rahul olevate inimeste osatähtsus olnud kogu perioodi jooksul enamasti madalam kui Eestis (joonis 3.4.1, 3.4.2). Üleminekuperioodi algus tõi kõigis Balti riikides kaasa eluga
rahulolu languse. 1996. aastaks oli eluga rahulolu langenud kõigis Balti riikides ning oma eluga oli pigem
rahul vaid kolmandik elanikkonnast. Erinevused
Balti riikide rahuolu tasemete vahel ei olnud 1996. aastal statistiliselt olulised. Jõukuse kasvades hakkas
eluga rahulolu taas suurenema ning suurenesid ka erinevused Balti riikide vahel. 1990. aasta eluga rahulolu
tase saavutati uuesti umbes 2002.−2003. aastaks.
Eluga rahulolu kasv kestis kuni 2006.−2008. aastani. Kõigis riikides oli üle 65 protsendi inimestest
oma eluga pigem rahul. 2009. aasta majanduskriis tõi
kaasa eluga rahulolu vähenemise. Eriti järsk oli vähenemine Lätis, kuid kokkuvõttes saavutati 2009. aastal
jälle 1990. aastaga suhteliselt sarnane eluga rahulolu
tase.
Ühiskonna jõukus, sissetulekud ja eluga rahulolu
Riigi keskmised rahulolunäitajad on sageli seotud
riigi majandusliku arengu tasemega, kuid kõrgeid
eluga rahulolu näitajaid võib esineda väga erineva
jõukuse tasemega riikides (Suldo ja Huebner 2006,
Bjornskov jt 2008). Sageli viidatakse nn Easterlin’i
paradoksile (Easterlin 1995), mille kohaselt suureneb
eluga rahulolu riigi jõukuse kasvades teatud piirini,
kuid jõukamate riikide seas muutub seos ähmase-

6,5
2009

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

Joonis 3.4.2. Eluga pigem rahul olevate inimeste osatähtsus (* tähistab statistilist erinevust teistest riikidest)
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maks. Tulemus viitab asjaolule, et kuigi rahulolu on
seotud majanduslike võimalustega, esineb veel hulk
teisi tegureid, mis seda mõjutavad. Bjornskov et al.
(2008) ja Degutis et al. (2010) leiavad, et eluga rahulolu taset mõjutab jõukuse absoluutsest tasemest enam
selle (kiire) kasv või kahanemine ning inimeste sellega seotud optimism. Inimeste kohanemisvõime elu
materiaalse küljega on suurem kui mittemateriaalse
heaolu poolega ja inimestel on kalduvus väärtustada
saavutusi vähem kui kaotusi (Graham 2009). Samuti
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Joonis 3.4.3. SKT ja eluga rahul olevate inimeste osatähtsus aastatel 1990−2009
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võib isiklikust sissetulekute absoluutsest suurenemisest olulisem olla sissetulekute suhteline kasv, võrreldes teiste oluliste inimeste või sotsiaalsete rühmadega. See tähendab, et sissetulekute suurenemisega
ei kaasne isikliku rahulolu kasvu juhul, kui võrdlusrühmade sissetulek suureneb samal määral (Dolan jt
2008), ja eluga rahulolu võib ka ainult subjektiivselt
suureneda, kui teistel läheb eriti kehvasti. Majandusliku jõukuse mõju võib väheneda veel seoses inimeste
väärtusorientatsiooni muutumisega (Hellevik 2003).
Kokkuvõttes võib väita, et majanduslik jõukus ja sissetulek mõjutavad rahuolu, kuid mitte kõiki riike ega
inimeste rühmi ühtemoodi.
Teiseks oluliseks rahulolu mõjutavaks teguriks ei
pruugi olla otseselt jõukus, vaid pigem majanduslik
toimetulek. Nimelt näitasid Lever jt (2005), et majanduslik toimetulek mõjutab rahulolu nii otse kui ka eri
toimetulekumehhanismide ning inimeste konkurentsivõime muutuse kaudu. Võttes kokku senised uuringud, teeb Graham (2009) järelduse, et mida arenenum
on riik majanduslikult, seda komplekssemaks ja keerulisemaks kujuneb sissetulekute ja rahulolu vaheline
seos. Heaolu teatud tasemel suureneb inimestel vabadus mitmesugusteks eelistusteks. Nii võivad mõned
inimesed soovida vahetada suurema sissetuleku kindlustunde ja muude mittemateriaalsete hüvede vastu.
Majandusliku jõukuse fenomen arvataksegi seisnevat selles, et suurema jõukuse puhul saavad inimesed
enam nautida vahendite kasutamise vabadust, samal
ajal kui madala sissetuleku puhul on pearõhk põhivajaduste täitmisel (Drakopoulos 2008). Drakopoulos märgib siiski, et baasvajaduste tasemel vajaduste
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rahuldamine suurendab õnne rohkem kui vajaduste
rahuldamine kõrgematel tasemetel.
Eluga rahulolu muutus Balti riikides 1990−2009
käis ühte sammu majandusliku jõukuse arenguga
(joonis 3.4.3). Sisemajanduse kogutoodangu kahanedes vähenes ja jõukuse kasvades suurenes rahul olevate inimeste osatähtsus kõigis Balti riikides. Samas
ei ole rahulolu seotud ainult riigi jõukuse tasemega,
sest esines perioode, mil jõukuse kasv edestas rahuolu tõusu ja vastupidi. Näiteks 1990. aastal oli jõukus
suurim küll Leedus, kuid inimeste rahulolu oma eluga
oli suurim Eestis. Aastal 2002 oli olukord vastupidine,
sest kuigi Eesti oli jõukaim Balti riik, oli rahulolu kõige
kõrgem Leedus. Teistest erinevad ka 2008.−2009. aasta
majanduskriisi aastad, mil inimeste rahulolu eluga on
võrreldes sisemajanduse kogutoodangu objektiivse
näitajaga madalam. Seda võib seletada kindlustunde
ning optimismi kiire vähenemine. Tähelepanuväärne
on ka Eesti elanike suhteliselt kõrge eluga rahulolu
1990. aastal.
Kõrge, keskmise ja madala sissetulekuga inimeste
rahulolu ajaline võrdlus Balti riikides näitab, et rahulolu on kahekümne aasta jooksul hakanud üha enam
sõltuma sissetulekutest (joonis 3.4.4). Lõhe jõukate ja
vaesemate eluga rahuolu vahel suurenes eriti 2009. aasta majanduskriisi ajal. Jõukama 20% elanike rühmas
oli Lätis kaheksa korda, Eestis ja Leedus ligi kolm
korda rohkem oma eluga pigem rahul olevaid inimesi
kui vaesema 20% seas. Samuti on tähelepanuväärne,
et jõukama elanikkonna eluga rahulolu jäi ka kriisiaastatel oluliselt muutumata ning Eestis ja Lätis see
isegi pigem kasvas. Samal ajal on vaesema viiendiku

Joonis 3.4.4. Sissetulek ja eluga rahulolu Balti riikides 1990−2009 (madal – 20% vaesematest inimestest,
kõrge – 20% jõukamatest inimestest, keskmised – 60% ehk neli keskmist detsiili)
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Järgnevalt vaatleme, kuidas jaguneb eluga rahulolu
noorte, tööealiste ja eakate seas. Sageli on mainitud
U-kujulist rahulolu muutust seoses vanusega: noored
ja eakad inimesed on suhteliselt enam eluga rahul kui
keskealised (Blanchflower & Oswald 2007, Easterlin
2006). Realo ja Dobewall (2011) leiavad eluga rahulolu U-kujulise joone märke ka Eestis ja Lätis ning seletavad neid nii perioodi kui ka põlvkonna mõjudega.
Samas varieeruvad empiiriliste uuringute tulemused
sõltuvalt vanuserühmadest ning erinevad riigiti.
Kogu riigi keskmisi näitajaid mõjutab erineva
majandusliku staatusega inimeste arv ning nende
rahulolu eluga. Nii võib näiteks suur töötute hulk kiiresti vähendada keskmist eluga rahulolu, kui töötute
rahulolu tase on madal. Järgnevas osas vaadatakse
täpsemalt, kuidas on muutunud eluga pigem rahul
olevate inimeste osatähtsus eri sotsiaalsetes rühmades. Õppureid, töötuid ja pensionäre võrreldakse töötavate inimestega. Töötajad on kõige arvukam rühm
ühiskonnas ja nende inimeste eluga rahulolu Balti riikides järgib aastate lõikes üldist trendi: 1990. aasta
suhteliselt kõrgele rahulolutasemele järgneb 1990. aastate keskpaigaks langus ning uue sajandi algusaastate

Keskmine

Läti
2009

Leedu Leedu Leedu Leedu Leedu
1990
1996 2002 2008 2009

Kõrge

Tabel 3.4.1. Töötute, pensionäride ja õppurite eluga
rahulolu erinevus töötavate inimestega (logistilise
regressiooni riskisuhted, töötaja = 1)
Läti

Leedu
2009

Eesti

2002

Põhi
tegevus

1996

ning keskmise sissetulekuga inimeste eluga rahulolu
reageerinud majandustõusudele ja -langustele tundlikult. Kuigi üldine eluga rahulolu muutumine on Balti
riikides suhteliselt sarnane, eristub Leedu 2008. aastal
selle poolest, et 20% kõige väiksema sissetulekuga inimeste eluga rahulolu ei olnud võrreldes 2002. aastaga
kasvanud ning hakkas varem langema kui teistes Balti
riikides.

Läti
2008

1990

Madal

Läti
2002

2009

Läti
1996

2002

Läti
1990

1996

Eesti
2009

1990

Eesti
2008

2009

Eesti
2002

2002

Eesti
1996

1996

Eesti
1990

1990

10

Töötaja

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Töötu

1,00 0,33 0,31 0,29 1,00 0,36 0,43 0,36 1,00 0,46 0,36 0,36

Pensionär 0,55 0,57 0,51 0,66 1,00 0,59 0,54 0,52 1,00 0,66 0,71 0,52
Õppur

1,00 1,00 3,43 3,21 1,00 2,22 8,50 3,57 2,28 3,48 2,49 5,21

tõusu lõpetab langus 2009. aastal. Kui 1990. aastate
alguse kriisiaastad mõjutasid kõige enam Eesti töötavaid inimesi, siis 2009. aasta kriis tabas valusamalt
Lätit. 1996.−2008. aasta majanduskasvu perioodil suurenes enim rahulolu Eestis.
Joonis 3.4.5. näitab, et 1990. aasta turumajanduseelses ühiskonnas ei erinenud töötajate ega töötute
eluga rahulolu. 1990. aastate keskpaigas algas majanduse kiire ümberstruktureerimine, mis suurendas
töötust. Samal ajal ilmnes kõigis Balti riikides lõhe
töötute ja töötajate eluga rahulolus (tabel 3.4.1). Alates 1996. aastast on töötute hulgas eluga pigem rahul
olevate inimeste osa juba tunduvalt madalam kui töötajate seas ning see erinevus püsis kõigis Balti riikides
kuni 2009. aastani.
Noorte rahulolu muutus Balti riikides järgib kogu
rahulolumuutuse kõverat, ent kriisiaegsed langused
on väiksemad kui teiste sotsiaalsete rühmade puhul.
Tähelepanuväärseks tuleb lugeda ka eluga pigem rahul
olevate kuni 24-aastaste inimeste suurt osatähtsust
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Joonis 3.4.5. Pigem eluga rahul olevate inimeste osakaal eri sotsiaalsetes rühmades, Balti riigid 1990−2009
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Tabel 3.4.2. Sissetulek, tervis ja usaldus kui eluga
rahulolu mõjutavad tegurid Balti riikides (logistilise
regressiooni statistiliselt olulised riskisuhted, eluga
pigem rahul olevaid inimesi on võrreldud pigem mitte
rahul olevatega, ea – ei ole andmeid)
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2002

2009

Leedu

1996

Töötaja

Läti

1990

Eesti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,00 0,44 0,45 0,42 1,00 0,50 1,00 0,46 1,00 1,00 0,54 0,42

Pensionär 1,00 1,56 1,66 1,71 1,00 1,00 1,00 1,00 1,85 2,13 2,23 1,74
Õppur

1,00 1,00 2,16 2,10 1,00 1,00 8,35 2,63 1,00 3,16

1

2,90

Sissetulek 1,00 1,28 1,21 1,67 1,00 1,12 1,21 1,52 1,13 1,15 1,10 1,45
Tervis

1,45 1,44 2,77 1,23 1,47 1,48 2,36 1,24 1,46 1,53 2,67 1,37

Usaldus

1,27 1,29 ea

1,21 1,42 1,29 ea 1,26 1,39 1,00 ea 1,00

Leedus ajavahemikul 2002−2009. Kuigi kõik noored
ei ole seotud õpingutega, näeme, et ka õppijate rahulolu eluga on võrreldes töötavate inimestega suurenenud kõigis Balti riikides (tabel 3.4.2). Aastal 1990 puudusid Eestis ja Lätis erinevused töötajate ja õppurite
eluga rahulolus. Aastal 2009 oli nendes riikides õppuri
tõenäosus olla eluga pigem rahul 3,5 korda kõrgem kui
töötaval inimesel. Leedu õppurid oli enam eluga rahul
juba aastal 1990 ja 2009. aastaks oli nende tõenäosus
eluga pigem rahul olla 5 korda kõrgem kui töötavatel
inimestel.
Pensionäride eluga rahuolu muutuse muster oli
kolmes Balti riigis 1990. aastate alguses suhteliselt sarnane tööealiste rahulolu muutustega. Aastaks 1996
vähenes eakate rahulolu kõikjal ning hakkas siis jälle
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kasvama. 2009. aasta majanduskriis vähendas eakate
rahulolu kõigis riikides, kuid eriti järsk oli langus
Lätis. Võrdlus teiste vanuserühmadega näitab, et Eestis olid eakad 1990. aastal kõige vähem oma eluga
rahul olev rühm, samal ajal kui eakate eluga rahulolu
Lätis ja Leedus ei erinenud töötavate inimeste rahulolust (tabel 3.4.1). Alates 1996. aastast on kõigis Balti
riikides eakate eluga rahulolu tõenäosus vaid pool
töötavate inimeste eluga rahulolust. Kõige väiksem oli
vahe pensionäride ja töötavate inimeste rahulolu vahel
2009. aastal Eestis.
Sissetulekud, tervis ja usaldus
rahulolu mõjutajatena
Analüüsimaks sissetulekute, tervise ja usalduse mõju
eri põhitegevusega inimeste eluga rahulolule, sisestati kõik need tunnused logistilise regressioonanalüüsi mudelisse. Tabel 3.4.2 esitab 1990., 1996., 2002. ja
2009. aasta tulemused. Meid huvitab, kui suur on sissetuleku, tervise ning ühiskonna liikmete usalduse
tunnetamise mõju nende rühmade eluga rahulolule.
Selleks tuleb võrrelda tabelite 3.4.1 ja 3.4.2 tulemusi.
Nimelt näitasid üldarvud (tabel 3.4.1), et noored ja
õppurid olid valdavalt oma eluga enam rahul ning
pensionärid vähem rahul kui töötavad inimesed. Sissetulekuid ning teisi taustatunnuseid arvestades näeme
(tabel 3.4.2), et pensionäridest saab võrreldes töötavate
inimestega hoopis enam eluga rahul olev rühm, õppurite erinevused võrreldes töötavate inimestega vähenevad ning ka töötute eluga rahulolu erinevus väheneb võrreldes töötavate inimestega mõnevõrra, kuid ei
kao päriselt.
Tabel 3.4.2 näitab ka, et tervisel ja sissetulekutel on
kõigil aastatel olnud kõigis kolmes Balti riigis inimeste
eluga rahulolule väga oluline mõju. Ka usaldus teiste

inimeste vastu suurendab enamasti inimeste rahulolu
oma eluga, ainult Leedus puudus sellel aastatel 1996 ja
2009 seos rahuloluga.
Seega on eakate madalam eluga rahulolu võrreldes töötavate inimestega suures osas seletatav just
sissetuleku, tervise ning usalduse erinevustega selles rühmas. Lätis ja Leedus oli töötute vähesem eluga
rahulolu aastatel 1990, 1996, 2002 tingitud eelkõige
madalast sissetulekust, kuid Eestis jäid töötud rahulolematumaks ka sissetulekute tasemest sõltumata,
seega võib töötuks jäämine ise olla eluga rahulolematuse allikas.

kuid Läti suurema mahajäämusega, on säilinud ka
2009. aastaks.
Kogu riigi eluga rahulolu näitajaid mõjutab eri sotsiaalsete rühmade rahulolu. Kuigi noored ja õppurid olid kõigis riikides aastatel 1990−2009 oma eluga
enam rahul kui töötavad inimesed, ning töötud ja
pensionärid omakorda õppuritest vähem rahul, selgus, et see erinevus on suuresti tingitud sissetulekute,
tervise ja usalduse erinevusest.
Erinevused noorte ning vanemaealiste inimeste
eluga rahulolus on kahekümne aasta jooksul kasvanud
nagu ka sissetulekutest sõltuvad erinevused. Võrreldes
1990. aastaga sai töötusest hiljem oluline eluga rahulolu
vähendaja. Alates 1996. aastast on töötute ja töötavate
inimeste rahuloluhinnangutes avaldunud olulised erinevused ja need ei tulene ainult töötute ja töötavate inimeste sissetulekute erinevustest − töötus ise on teatud
aastatel ning Eestis ka iseseisvalt eluga rahuolematuse
allikaks. Üksikute sotsiaalsete rühmade eluga rahulolu kõikumised riigiti vajavad siiski lähemat analüüsi,
samas saab rahulolematuse allikaid teades teha jõupingutusi ühiskonna rahulolu suurendamiseks.

Kokkuvõte
Aastad 1990−2009 tõid kaasa olulised muutused
Balti riikide elanikkonna eluga rahulolus. Balti riikide sarnase üldise arengu tõttu on ka eluga rahulolu
muutumine olnud suhteliselt sarnane. 1990. aastate
algusele iseloomulik rahulolu langus asendus pärast
1996. aastat eluga rahulolu kasvuga. 1990. aastal olid
eluga kõige enam rahul Eesti elanikud, neile järgnesid Leedu ja alles siis Läti elanikud. Sama järjestus,
Lisa 1. Kasutatud andmestikud ja rahuolu mõõtmine
Aasta

Uuring

Respondentide arv
Eesti
Läti
Leedu

Eluga rahulolu tunnus

Mõõtmine

1990

Euroopa väärtuste
uuring

1008

903

1000

1 ei ole rahul – 10 olen rahul,
Kõiki asjaolusid arvesse võttes, kuivõrd rahul
kodeeritud: 1−5 ei ole rahul,
olete praegu oma elu kui tervikuga?
6−10 eluga rahul

1996/LT 1997

Maailma väärtuste
uuring

1021

1200

1009

Kõiki asjaolusid arvesse võttes, kuivõrd rahul 1 pole üldse rahul – 10 täiesti
olete praegu oma elu kui tervikuga, hinnates rahul, kodeeritud: 1−5 ei ole
seda 10-palli süsteemis?
rahul, 6−10 eluga rahul

2002

EL-i kandidaatriikide
Eurobaromeeter

1010

1000

1015

Palun öelge, kas Te olete järgnevaga […teie
elu tervikuna…] väga rahul, üsna rahul, mitte
eriti rahul või ei ole üldse rahul?

2008 juuni − okt

Euroopa väärtuste
uuring

1512

1498

1468

1 pole üldse rahul – 10 täiesti
Kuivõrd rahul Te üldiselt oma eluga tervikuna
rahul, kodeeritud: 1−5 ei ole
olete? Kas Te olete … ?
rahul, 6−10 eluga rahul

2009 aug − sept

Eurobaromeeter 72.1.

1000

1011

1023

Kõiki asjaolusid arvesse võttes, kuivõrd rahul 1 pole üldse rahul – 10 täiesti
olete praegu oma elu kui tervikuga, hinnates rahul, kodeeritud: 1−5 ei ole
seda 10-palli süsteemis?
rahul, 6−10 eluga rahul

1 ei ole üldse rahul – 4 väga
rahul kodeeritud: 1−2 ei ole
rahul, 3−4 eluga rahul

Tänuavaldused: kriitikutele ja partneritele Avo Trummile ja Kairi Kasearule

3.5. Vanus, töötus ja eluga rahulolu
Eestis, Lätis, Soomes ning Rootsis
Anu Realo ja Henrik Dobewall
Selles alapeatükis uuritakse eluga rahulolu Eestis ja
Lätis möödunud kahekümne aasta jooksul võrreldes
kahe Põhja-Euroopa naaberriigi − Soome ja Rootsiga.
Peatüki lähem eesmärk on vaadata, kas ja kuidas
eluga rahulolu muutub seoses vanusega ning kuidas
tööpuudus mõjutab eluga rahulolu neljas riigis, mis on
geograafiliselt ja kultuuriliselt lähedased, kuid samas
üsnagi erinevad, arvestades poliitilisi ja majanduslikke arenguid viimase poole sajandi jooksul.

Psühholoogias, nagu ka teistes sotsiaalteaduste
valdkondades määratletakse õnnelikkust ja head elu
subjektiivse heaolu kaudu, millena käsitatakse emotsionaalseid ja kognitiivseid hinnanguid, mida inimesed oma elule annavad (Diener, Oishi & Lucas 2003).
Teadlased eristavad kahte omavahel seotud, kuid
mitte identset subjektiivse heaolu komponenti. Tunnetuslik ehk kognitiivne komponent (Andrews & Withey
1976) sisaldab inimeste hinnangut sellele, kuivõrd nad
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on üldiselt rahul oma eluga või teatud eluvaldkondadega, näiteks abielu, töö ja sissetulek. Emotsionaalne
ehk afektiivne komponent (Bradburn 1969) viitab aga
inimeste kalduvusele kogeda sagedamini positiivseid
ja harvemini negatiivseid emotsioone. Ehk siis inimestel on kõrge subjektiivne heaolu, kui nad on oma
eluga rahul ja kogevad rohkem positiivseid kui negatiivseid emotsioone.
Siinses peatükis uurime eluga rahuolu, mida võib
käsitada kui protsessi, mille käigus inimesed hindavad
oma elukvaliteeti neile oluliste unikaalsete kriteeriumite alusel (Pavot & Diener 1993). Hinnates oma eluga
rahulolu, lähtuvad inimesed sellest, milline on nende
emotsionaalne kogemus ehk kui palju positiivseid ja
negatiivseid emotsioone nad on kogenud (Schimmack,
Oishi, & Diener 2002; Schimmack, Radhakrishnan,
Oishi, Dzokoto & Ahadi 2002; Schwarz & Strack 1991;
Suh, Diener, Oishi & Triandis 1998). Nagu näitas Kuppensi, Realo ja Dieneri (2008) uurimus, mõjutab kultuur subjektiivse heaolu komponentide omavahelist
seost oluliselt: hea elu emotsionaalses mõttes sõltub
vastavas ühiskonnas kehtivatest väärtustest. Ehkki
kõigi rahvaste puhul on positiivne emotsionaalne
kogemus (võrreldes negatiivse emotsionaalse kogemusega) eluga rahulolu hinnangutega tugevamalt seotud,
on neis maades, kus inimesed rõhutavad eneseväljendusega seotud väärtusi (kõrge usaldus, tolerantsus,
poliitiline ja sotsiaalne aktiivsus jne), vaja enam positiivseid emotsioone ning positiivset stimulatsiooni
selleks, et inimesed oleksid oma eluga rahul.
Siinses uurimuses kasutatakse „Euroopa väärtuste
uuringu”, „Maailma väärtuste uuringu” ja „Euroopa
sotsiaaluuringu” andmeid, mis on kogutud 18–19
aasta jooksul (1990–2008/2009) neljas eespool nimetatud riigis. Kokku hõlmasid analüüsid 38 473 inimese
vastuseid, sh kuus üleriigiliselt representatiivset valimit Eestist, viis Lätist ning kaheksa nii Soomest kui
ka Rootsist. Uurimuses osalejad on sündinud aastatel 1901 kuni 1994 ning nende vanus uurimuses osalemise hetkel varieerus vahemikus 15 kuni 100 eluaastat. Eluga rahulolu hinnati järgmise küsimuse põhjal:
„Kõike kokku võttes, kuivõrd rahul Te oma eluga üldiselt olete?” Vastuseid sai anda 10-palli süsteemis (1 =
„üldse mitte rahul” kuni 10 = „väga rahul”).
Subjektiivse heaolu võimalikud mõjurid
Pikka aega on arvatud, et subjektiivne heaolu sõltub
peamiselt välistest teguritest (Wilson 1967). Viimase
aastakümne uurimused on aga näidanud, et mitmesugustel sotsiaal-demograafilistel näitajatel, nagu sissetulek, haridus ja perekonnaseis, on inimeste subjektiivse heaolu tasemele arvatust väiksem mõju (Argyle
1999; Diener, Suh, Lucas & Smith 1999). Pigem sõltub
subjektiivne heaolu kahest peamisest isiksuse seadumusest: neurootilisusest ja ekstravertsusest (Costa &
McCrae 1980; DeNeve & Cooper 1998). Kõrge neurootilisuse tasemega inimesed kalduvad kogema rohkem
negatiivseid emotsioone, samas kui ekstravertsematel
inimestel on ülekaalus positiivsed emotsioonid (Allik
& Realo 1997; Watson & Clark 1992). Mitme uuringu
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tulemused näitavad, et isiksuse seadumuste individuaalsetest erinevustest ligikaudu 50–60% on seletatavad pärilikkusega (Bouchard & Loehlin 2001); samuti
on suuresti pärilik subjektiivne heaolu (Lykken & Tellegen 1996; Nes, Roysamb, Tambs, Harris & Reichborn-Kjennerud 2006; Weiss, Bates & Luciano 2008).
Kuigi subjektiivsel heaolul on tugev geneetiline komponent, ei määra see üheselt, kui õnneliku ja rahulolevana inimene ennast tunneb. Longituuduuringute
tulemused on näidanud, et mõned elusündmused,
näiteks abiellumine, lähedase inimese surm, lahutus
või suur loteriivõit võivad üldist eluga rahulolu olulisel
määral tõsta või langetada (Lucas 2007). Selle kõrval
keskenduvad heaolu uurijad üha enam sellele, millised on inimeste püüdlused, eesmärgid ning toimetuleku strateegiad. Üksnes geneetiliste, situatiivsete ja
toimetuleku mehhanismide ühine käsitlus annab
meile võtme mõistmaks inimeste subjektiivset heaolu
(Diener 2009; Suh, Diener & Fujita 1996).
Kas eluga rahulolu hinnangud vanusega muutuvad? Eluga rahulolu ja vanuse seoseid on uuritud nii
läbilõike- kui ka longituuduuringutes, kuid ühte kindlat vastust sellele küsimusele pole senimaani suudetud
anda (vt Realo & Dobewall 2011). Mõne aasta eest ilmunud esinduslikus uurimuses leiti, et eluga rahulolu ja
vanuse vahel esineb U-kujuline seos: eluga rahulolu on
kõrgeim noorte ja vanemate inimeste ning madalaim
keskealiste hulgas (Blanchflower & Oswald 2008). Ka
töine staatus mõjutab märkimisväärselt eluga rahulolu tunnet. Eestis on töökoha olemasolu üks seitsmest põhitegurist eluga rahulolu hindamisel (Realo
2006, 2009); töötute eluga rahulolu tase on teiste elanikkonna rühmadega võrreldes palju madalam. Mujal
maailmas tehtud uurimustest ilmneb, et töökoha kaotus avaldab inimeste eluga rahulolu hinnangutele väga
pikaajalist, kui mitte püsivat mõju (Lucas 2005, 2007;
Lucas, Clark, Georgellis & Diener 2004).
Eluga rahulolu Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis
ajavahemikul 1990–2008/2009
Joonisel 3.5.1 on näha, et võrreldes Soome ja Rootsiga
on inimesed Eestis ja Lätis oma eluga märkimisväärselt vähem rahul. Eelnimetatud nelja riigi keskmiste
tasemete erinevused on tõenäoliselt tingitud poliitilistest ja sotsiaalsetest asjaoludest. Eluga rahulolu
madalamat taset Eestis ja Lätis nähakse sageli pool
sajandit kestnud kommunistliku režiimi pärandina.
Kuigi kommunismi ei saa tingimata seostada madalama subjektiivse heaolu tasemega, tundub sel olevat
olnud negatiivne mõju inimeste eluga rahuolu määrale, ennekõike Ida-Euroopas (Inglehart, Foa, Peterson & Welzel 2008).
Erinevused riikide sotsiaalse heaolu tasemes on
tihedalt seotud ka majandusliku arenguga: jõukamates riikides näivad inimesed olevat õnnelikumad
ja oma eluga enam rahul kui vaesemates riikides (nt
Diener & Biswas-Diener 2002, Inglehart et al. 2008).
Samas ei tohi siiski unustada, et rikkamad riigid on
enamasti ka demokraatlikumad, toetades sealjuures
individualistlikke väärtusi ning inimeste vaba valiku

Eluga rahulolu ja vanuse seos
Kas eluga rahulolu sõltub vanusest? Nagu eespool öeldud, annavad uurimused eluga rahulolu ja vanuse seose
kohta väga vastuolulisi tulemusi. Mitme uurimuse
kohaselt ei esine vanuse ega subjektiivse heaolu vahel
mingit seost (nt Diener & Suh 1998), mõnes uurimuses on leitud, et vanuse lisandudes eluga rahulolu suureneb (nt Hansson, Hillerås & Forsell 2005), teistes aga,
et hoopis väheneb (nt Chen 2001, Realo 2006). Veel on
leitud, et vanuse ning subjektiivse heaolu vahel esineb U-kujuline seos: subjektiivne heaolu on kõrgeim
(nt Easterlin 2006) või siis hoopis madalaim (Blanchflower & Oswald 2004, 2008) keskealiste inimeste hulgas. Veelgi enam – eluga rahulolu trajektoor inimeste
eluea lõikes võib eri riikides märkimisväärselt varieeruda (Baird, Lucas & Donnellan 2010, Deaton 2008).
Realo ja Dobewalli (2001) uurimuse kohaselt esinesid kõigis neljas riigis vanuserühmade vahel statistiliselt olulised erinevused eluga rahulolu hinnangutes. Samas, nagu näha joonisel 3.5.2, olid eri vanuses
inimeste eluga rahulolu hinnangud Rootsis ja Soomes suhteliselt sarnased: vaid hilises keskeas (41–50ning 51–60-aastased) inimeste eluga rahulolu määr
oli kõige noorematest (<20) või vanematest (71+) inimestest mõnevõrra madalam (erinevus oluline p <
0,05). Üldjoontes olid aga kõik vanuserühmad Soomes ja Rootsis märkimisväärselt eluga rahul, toetades
nii neis riikides tehtud varasemate uuringute tulemusi
(Karvonen 2008, Martikainen 2009). Eestis ja Lätis
see-eest olid nooremad inimesed vanemaealistest
märksa õnnelikumad. Nagu jooniselt 3.5.2 näha võib,
on eluga rahulolu kõver neis kahes riigis kergelt U- või
tagurpidi J-kujuline: vanuse lisandudes langeb eluga
rahulolu pidevalt kuni ligikaudu 60. eluaastani, jäädes seejärel püsima samale tasemele (Läti) või hakates
vähesel määral taas tõusma (Eesti). Samas, nagu Realo
ja Dobewall (2011) põhjalikult analüüsivad, ei tulene
sellised eluga rahulolu muutused Eestis ega Lätis ini-

Joonis 3.5.1. Eluga rahulolu keskmised tasemed
Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis ajavahemikus
1990–2008/2009
9

Eluga rahulolu (1−10)

8

7

6

Eesti

Läti

Soome

2008–2009

2006–2007

2005–2006

2004

2002

1999–2000

1996

4

1990

5

Rootsi

Joonis 3.5.2. Eluga rahulolu keskmine tase sõltuvalt
vanusest Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis (1990–
2008/2009 koondandmed)
8

7
Eluga rahulolu (1−10)

võimalusi (Inglehart & Welzel 2005). Kõik need näitajad on ühtlasi riikide tasandil subjektiivse heaolu olulised ennustajad. Seega ei ole kerge eristada majandusliku jõukuse ja paljude teiste sotsiaalsete tegurite mõju
inimeste subjektiivse heaolu hinnangutele (Diener et
al. 2003).
Soomes ja Rootsis on eluga rahulolu keskmised
näitajad püsinud kahe viimase kümnendi jooksul suhteliselt samal tasemel. Eestis ja Lätis seevastu on eluga
rahulolu keskmised näitajad kahekümne aasta jooksul märkimisväärselt varieerunud. Pärast iseseisvuse
taastamist aset leidnud kiirete sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste muutuste ajal jäid paljud ühiskonnaelu küsimused (näiteks tervishoid, sotsiaalne ebavõrdsus ja sotsiaalne kaitse) suurel määral unarusse
(Lauristin & Vihalemm 2009), mis kajastus rahulolu
järsus languses Eestis ja Lätis 1990. aastate esimesel
poolel. Alates 1996. aastast on eluga rahulolu määr
Eestis ja Lätis kogu aeg tõusnud kuni viimase uuringulaineni 2008.–2009. aastal, mil eluga rahulolu tase
taas kord mõnevõrra langes (vt joonis 3.5.1).

6

5

4

<20

21–30
Eesti

31–40
Läti

41–50

51–60

Soome

61–70

71+

Rootsi

Vanuserühm
Allikas: Realo & Dobewall 2011

meste bioloogilisest vanusest, vaid on pigem tingitud
sünnikohordi ning ajastu koosmõjust.
Töötuse negatiivne mõju eluga
rahulolu hinnangutele
Noorele põlvkonnale Eestis ja Lätis võivad „õnnelikud
aastad” olla möödas, sest noori kogu maailmas, kuid
eelkõige Lõuna- ja Ida-Euroopas tabas rängalt 2008.
aastal alanud üleilmse majanduskriisiga kaasnenud
tööpuuduse laine. Eestis ja Lätis avaldas kriis noortele suuremat mõju kui paljudes teistes Euroopa Liidu
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Joonis 3.5.3. Eluga rahulolu Lätis ja Eestis
Läti
Euroopa sotsiaaluuring 2006–2007
Euroopa sotsiaaluuring 2008–2009

7

6

76–99

71–75

66–70

61–65

56–60

51–55

46–50

41–45

36–40

31–35

26–30

4

21–25

5

15–20

Eluga rahulolu (1−10)

8

Vanuserühm
Eesti
Euroopa sotsiaaluuring 2006–2007
Euroopa sotsiaaluuring 2008–2009

7

6

76–99

71–75

66–70

61–65

56–60

51–55

46–50

41–45

36–40

31–35

26–30

4

21–25

5

15–20

Eluga rahulolu (1−10)

8

Vanuserühm
Allikas: Euroopa sotsiaaluuringu 3. (2006−2007) ja 4. vooru (2008−2009)
andmete põhjal

Joonis 3.5.4. Eluga rahulolu ja töine staatus nelja riigi
lõikes (1990–2008/2009 koondandmed)
8

Eluga rahulolu (1−10)

7

6

5

4

Palgatöötajad
Eesti

Õppurid
Läti

Pensionärid
Soome

Staatus

Töötud
Rootsi

(EL) riikides. 2010. aasta teises kvartalis paiknes Läti
alla 25-aastaste töötuse tasemelt EL-is teisel, Eesti kolmandal kohal, noorte tööpuuduse osakaal oli vastavalt
39% ja 37,5%. Noorte töötuse taseme peaaegu neljakordne järsk kasv Eestis ja Lätis (võrreldes 2007. aastaga, mil see oli vastavalt 10% ja 11,5%) võib olla üks
põhjustest, miks 21−25-aastaste noorte eluga rahulolu
tase ajavahemikus 2006−2007 kuni 2008−2009 järsult
langes (vt joonist 3.5.3).25
Nagu eespool öeldud, on varasemad uuringud
veenvalt näidanud töötuse hävitavat mõju eluga rahulolu hinnangutele (Dolan, Peasgood & White 2008;
Lucas 2007; Lucas et al. 2004, Lucas & Donnellan
2007). Ka Eestis on leitud, et eluga rahulolu hinnanguid mõjutab oluliselt inimeste töine staatus: eluga
rahul olevate inimeste osakaal on madalaim töötute
seas, isegi juhul, kui perekonna sissetulek on töötavate
inimestega samal tasemel (Realo 2006, 2009).
Järgmistes analüüsides võeti eraldi vaatluse alla
need inimesed, kes küsitluste ajal kas töötasid, õppisid, olid pensionil või töötud. Peaaegu 20 aastat hõlmavate koondandmete (vt joonis 3.5.4) põhjal ilmnesid eelnimetatud rühmade vahel märkimisväärsed
erinevused. Kõigis neljas riigis olid töötud võrreldes
teiste rühmadega oma eluga kõige vähem rahul (kõik
erinevused olulised p < 0,000). Huvitav on siinjuures märkida, et Soomes ja Rootsis oli tööl käivate inimeste, õppurite ja pensionäride eluga rahulolu tase
küllaltki sarnane. Eestis ja Lätis samal ajal olid õppivad noored eluga märksa enam rahul kui tööl käivad või pensionipõlve pidavad inimesed. See tulemus kinnitab veel kord eespool käsitletud seost eluga
rahulolu ja vanuse vahel, mille kohaselt on Eestis
ja Lätis noored vanemaealistest inimestest märksa
õnnelikumad.
Kokkuvõtteks
Eespool esitatud tulemused näitavad, et möödunud
kahekümne aasta jooksul on Eesti ja Läti elanike eluga
rahulolu olnud püsivalt madalamal tasemel kui Soomes ja Rootsis. Erinevused nelja riigi elanike eluga
rahulolu keskmises määras on kõige tõenäolisemalt
tekkinud mitmesuguste poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike tegurite koosmõjul. Stabiilse poliitilise ning
majanduskeskkonnaga riikides (nt Soome ja Rootsi)
on eluga rahulolu tase üsna ühtlane inimeste kogu
eluea jooksul. Eestis ja Lätis on aga noorim vanuserühm (15–20-aastased) vanemaealistest märksa õnnelikum, olles oma eluga peaaegu niisama rahul kui
nende eakaaslased Soomes ja Rootsis. Töötusel on
negatiivne mõju eluga rahulolu hinnangutele. Noorte
(vanuses 21–25 aastat) tööpuuduse äkiline tõus Eestis
ja Lätis hiljutise majanduskriisi tagajärjel võis mõjutada nende eluga rahulolu, mis on viimastel aastatel
märkimisväärselt langenud. Edasised uuringud peavad näitama, millised on eluga rahulolu arengusuunad lähiaastatel.

25 Erinevalt kõigist eelmistest analüüsidest arvutati antud juhul vanuserühma tunnus viieaastase intervalliga (nt 21–25; kokku 13 väärtust), et saaks vanusest ja andmekogumisperioodist tingitud eluga rahulolu muutusi paremini välja tuua.

| 90

3.6. Kokkuvõte
Mare Ainsaar
Vihjeid sellele, kui edukad võiksid riigid tulevikus
olla, võib anda nende senise tegevuse analüüs. Kakskümmend aastat tagasi olid Balti riigid väljakutse eest
üles ehitada täiesti uutel alustel põhinev ühiskond ja
sotsiaalkaitse süsteem kui seni. Seda tehti erineva kiiruse ning põhimõtete järgi. Kolmest Balti riigist on
Eesti suutnud olla edukam strateegiliste valikute tegemisel sotsiaalpoliitikas, seda eriti perepoliitikas ning
see kajastub ka rahvastiku arengus ning inimeste heaolus. Eesti sotsiaalpoliitikas tervikuna võib leida isegi
enam solidaarsuse märke kui teistes Balti riikides.
Balti riigid jäävad sotsiaalkulutuste osatähtsuselt alla
siiski Euroopa keskmisele tasemele ja 21. sajandil on
kõigil Balti riikidel veel pikk tee Euroopa keskmise
turvalisuse ning kindlustunde tagamise saavutamisel.
Töö ja sissetulekute tähtsus inimeste eluga rahulolu
kujundajatena on suurenenud. Töö omamine ja tööst
saadav sissetulek on oluline rahulolu Balti riikide inimestele. Balti riigid on väga paindliku tööturuga, mis
toob kaasa ka hõivemäärade suure kõikumise sõltuvalt
majandusoludest. Eriti tähelepanuväärne on kriisiaegade mõju tööjõu nõudluse vähenemisele. Erinevatelt
Skandinaaviamaadest on kriisid Balti riikides toonud
kaasa kiire töökohtade arvu ja palga vähenemise, mis
muudab Balti riikide elanikud omakorda haavatavamaks kui mõnede teiste riikide elanikud. Selline erinevus tuleb selgelt välja Realo and Dobewall analüüsidest, mis näitavad majanduskriisi selget mõju inimeste
heaolule Eestis ja Lätis, kuid mitte Rootsis ja Soomes.
Samas on Balti tööturu paindlikkus ja eripära võimaldanud väga kiirelt läbida majanduse struktuursed
muutused, mis stabiilsemates riikides on kordades
enam aega võtnud.
Eluga rahulolu ei ole määratud siiski vaid sissetulekute poolt, seega on olulised ka sellised tegurid nagu
inimeste tervis ning usaldus Kahekümne aasta jooksul
on suurenenud erinevused kõige jõukamate ning kõige
vaesemate, töötute ja töötavate, noorte ja vanade inimeste eluga rahulolus. Balti riikidele on iseloomulik, et
probleemidele ühiskonnas reageerivad väga tundlikult
just madalama rahuolu tasemega rühmad – töötud ja
eakad, samal ajal kui teatud rühmades võib kriisaastatel
eluga rahulolu isegi suureneda. Elanikkonna üldist sub-

jektiivset heaolu aitaks tõsta just madalama rahulolutasemega rühmade heaolu tõus. Väga tugevalt sissetulekutest sõltuva heaolu puhul on madalama sissetuleku
tasemega rühmade heaolu suurendamine ka lihtsam,
sest juba väike positiivne muutus sissetulekutes annaks
suhteliselt suure efekti (paraku kehtib see sama ka vastupidises suunas – just väiksema heaoluga rühmad teageerivad eriti valuliselt sissetulekute vähenemisele ja
elukalliduse tõusule). Samas näitasid analüüsid, et kuigi
majanduslik jõukus on oluline eluga rahulolu komponent, on tervis ja töö omamine siin iseseisva väärtusega tegurid. Iseäranis Eestis toimib töötu staatus eluga
rahuolematuse eraldi võetud allikana.
Kuigi Balti riikide elanike rahulolu eluga on aastatega paranenud, jäävad Balti riigid selles suhtes siiski
alla paljudele Euroopa riikidele. Kuigi paljud uuringud viitavad eluga rahulolu seostele inimese loomupärase optimismi-pessimismiga, näitasid aegread selgelt,
et eluga rahulolu on mõjutatud ühiskonna muutuste
poolt. Eluga rahulolu on seotud ka inimese sotsiaalse
staatusega (töötu, pensionär jne), seega mõjutab riigi
rahulolu keskmist taset erinevate sotsiaalsete rühmade (jõukad, vaesed, töötud, töötajad, pensionärid)
osatähtsuse muutus ühiskonnas ning sotsiaalpoliitika
valikud.
Balti riikide rahulolu areng aastast 1990 on tõenäoliselt W- kujuline – 1990-ndate aastate alguse rahulolu langus asendus pärast 1996 aastat eluga rahulolu
kasvuga, mis kestis kuni 2008 –2010 aasta majanduskriisini. Kuna osa rahuolust on seotud sissetulekute
komponendiga, võib loota, et majanduskasvu taastudes hakkab rahuolu jälle kasvama. 2009. aastal oli
Balti riikide rahulolu tase taaskord umbes samal tasemel kui 1990. aastal. Balti riikidest olid Eesti elanikud
kõige rahulolevamad, järgnesid Leedu ning Läti, kuid
Läti mahajäämus on 20 aastaga suurenenud.
Üksikute sotsiaalsete rühmade eluga rahulolu kõikumised riigiti vajavad detailsemat analüüsi, kuid selles võib olla kindel, et eluga rahulolu Balti riikides kasvab, kui inimesed tunnevad ennast tervemana, neil on
enam põhjust teineteist usaldada ja kui riigi jõukuse
kasv kasvatab elanikkonna kõigi rühmade sissetulekuid.
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4. PEATÜKK

Haridus
Mati Heidmets, Andris Kangro, Viive Ruus, Arvydas Virgilijus Matulionis,
Krista Loogma, Viktorija Zilinskaite; Tero Autio kommentaar
Neljandas peatükis analüüsime hariduse valdkonna arenguid Eestis, Lätis ja Leedus peale taasiseseisvumist 1991. aastal.
Alustame lühiülevaatega kahekümne aasta jooksul ellu viidud olulisematest reformidest, edasi võrdleme hariduse praegust olukorda kolmes riigis, asetades selle ka laiemasse rahvusvahelisse konteksti, ning lõpuks heidame pilgu Balti riikide tulevikusuundumustele hariduse vallas.

4.1. Ajalooline tagasivaade:
kakskümmend aastat reforme
Hariduspüüdlused on olnud Balti rahvastele omased sajandeid. Regiooni esimene õppeasutus, Riia
toomkiriku katoliiklik kool avati aastal 1211 (Kestere 2009). Leedus avati esimesed koolid 14. sajandil –
need kujutasid endast mõisakeskuste ning hiljem
koguduste juurde koondunud õppeasutusi. Kirikuja külakoolidest kogu maad katvate üld- ning kutsekoolide võrgustikuni, sealt edasi emakeeles kõrgharidust pakkuvate haridusasutusteni – sellise tee käisid
läbi nii eestlased, lätlased kui ka leedulased. Vene
impeeriumi 1897. aasta rahvaloenduse andmetel olid
peaaegu kõik (96,7%) täiskasvanud eestlased kirjaoskajad, erinevalt mitmest suuremast ja juba tol ajal
iseseisvunud Euroopa rahvast. Sõjaeelse iseseisvusperioodi 1918−1940 vältel kujundati välja terviklik
haridussüsteem, ka nõukogude ajal õnnestus Balti riikidel säilitada mõningaid oma haridussüsteemi eripärasid võrreldes muu Nõukogude Liiduga. Näiteks
kasutati kohalikke keeli õppekeeltena algkoolist kuni
ülikoolini välja, Baltikumis tuli keskhariduse omandamiseks õppida 11 aastat (mujal Nõukogude Liidus
10 aastat), osaliselt kasutati kohalike autorite koostatud õpikuid (vene keelest tõlgitute asemel). Eristuv
haridussüsteem aitas baltlastel säilitada omakultuuri
ning rahvuslikku eneseteadvust. Nõukogude ajal viidi
ellu mitu olulist haridusreformi. 1949. aastal pikendati koolikohustust seitsme aastani ning 1970-ndatel
kaheksa aastani. 1980-ndate alguseks oli näiteks Eesti
18-aastastest noortest ligi 99% omandanud kesk- või
kutsehariduse (Ruus, Reiska 2010). Pärast Eesti, Läti
ja Leedu taasiseseisvumist 1991. aastal leidis hariduses aset hulk põhimõttelisi muutusi, allpool käsitleme
neist olulisemaid iga maa puhul eraldi.
Eesti
Elanikkonna suhteliselt kõrge haridustase, hariduse
ideoloogilise värvinguga sisu ning vene õppekeelega koolide kiirelt kasvanud osakaal – see oli nõukogude ajastu pagas ja 1990-ndate reformide lähtepunkt.
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Üleminek nõukogude haridusmudelilt iseseisva riigi
hariduskorralduseni tähendas nii struktuurseid
ümberkorraldusi kui ka uute juhtimis- ja rahastamisskeemide juurutamist, õppekava uuendamist, hariduse avamist rahvusvahelisele koostööle.
Esimene muutuste laine Eesti hariduses algas
juba 1980-ndate lõpus. 1987. aastal toimus peaaegu
tuhande osavõtjaga Eesti õpetajate kongress, mis nõudis enam autonoomiat ja iseotsustamist kogu Eesti
haridusele. Kongress pakkus välja riikliku õppekava
uue raamistiku, soovitused haridust detsentraliseerida ning anda koolidele rohkem vabadust oma õppekava kujundamisel. Peale selle sooviti vähendada vene
autorite osakaalu õppekirjanduses ning muuta haridust õppurikesksemaks. Sellise rohujuuretasandilt
lähtunud surve taustal tuli esimestel iseseisva Eesti
valitsustel hakata haridust ümber kujundama. Kogu
süsteemi üritati liberaliseerida, andes rohkem otsustusõigust nii koolidele kui ka omavalitsustele.
Esimesed praktilised sammud keskendusid õppekava muutmisele: juba 1989/90. kooliaastal loodi ja
juurutati uus keskkooli õppekava eestikeelsetele koolidele. 1996. aastal kiitis valitsus heaks üldhariduskoolide õppekava teise versiooni ning 2000. aastal tehti
algust riikliku õppekava loomise kolmanda faasiga,
mis keskendus õppeainete integratsioonile ja õppekava ning õppekavaväliste tegevuste seostamisele
(kooli ja kodu suhetele, õpilaste klassi- ja koolivälistele tegevustele jne). Sooviga tugevamalt lõimida venekeelne haridus Eesti haridussüsteemi võttis Riigikogu
1997. aastal vastu seaduseparandused, mis nägid ette
venekeelsete gümnaasiumite järkjärgulise ülemineku
eesti õppekeelele alates 2007. aastast; lõppeesmärgina
peaks gümnaasiumi tasemel läbitama eesti keeles 60
protsenti õppekavast.
Riiklikud ülikoolid muudeti avalik-õiguslikeks,
oluliselt suurenes ülikoolide autonoomia. Ülikoolide kasutuses olnud kinnisvara andis riik ülikoolide
omandusse, ülikoolidel tekkis õigus tegutseda kinnis-

varaturul, mis aitas ka majanduslikult rasketel aegadel õppekeskkonda parandada. Eesti teaduste akadeemia reformimise käigus 1990-ndate keskel liideti mitu
endist akadeemia raames tegutsenud teadusinstituuti
ülikoolidega, mis oluliselt suurendas Eesti ülikoolide
võimekust teadustööks ja uuringuteks. Võimalikuks
sai eraomanduses olevate õppeasutuste asutamine,
selle tulemusena suurenes märgatavalt erasektori osakaal Eesti hariduses, eriti kõrghariduses.
Muutus ka kõrghariduse rahastamise korraldus,
alates 1995. aastast käib see nn riikliku koolitustellimuse alusel. See tähendab lepingut Eesti valitsuse ja
kõrgharidusasutuse vahel teatud hulga lõpetajate tellimiseks ning nende õpingute rahastamiseks. Peale selle
said ülikoolid õiguse vastu võtta üliõpilasi, kes katavad ise oma õppekulud. Nende uuenduste tulemusena
jagunesid Eesti üliõpilased kahte selgelt eristuvasse
gruppi: riigieelarvelistel õppekohtadel õppijad, kes
ei pea oma õpingute eest maksma, ning nn tasulistel
õppekohtadel õppijad, kes peavad tasuma õppemaksu.
Sellist mustvalget rahastamismudelit on aastaid kritiseeritud, kuid siiani on see püsinud muutumatuna.
1998. aastal võeti Eestis kasutusele ISCED haridustasemete klassifikatsioon ning õppekavad kohandati
ISCED-le. Selle tulemusena leidsid aset mõningad olulised muutused, sealhulgas juurutati nn mitte-ülikooli
tüüpi kõrgharidus (ISCED 5B) − kõrgharidust ei hakanud pakkuma mitte ainult ülikoolid, vaid ka rakenduskõrgkoolid ning ka mõned kutsekoolid.
Bologna deklaratsiooni allakirjutamine 1999. aastal tähendas kõrghariduses kaheastmelise (3+2 aastat)
õppekavastruktuuri rakendamist, mis muutis kogu
kõrghariduse õppekorraldust.
Kutsehariduses mindi üle nn koolipõhisele õppekorraldusele, mis juurutati alates 1998. aastast. 1999. aastal rakendati esmased kvalifikatsioonikriteeriumid
kutsehariduskoolide õpetajatele, 2006. aastal seati
sisse kutseoskuse standardid kutsekoolide õpetajatele. Peale selle restruktureeriti õppekavad vastavalt
ISCED-le ning kehtestati üldised nõuded kutsekoolide õppekavadele (näiteks määrati kindlaks praktiliste õpingute maht, kehtestati riikliku kutsestandardi
järgimise nõue ning sotsiaalsete partnerite kaasamine
õppekavaarendusse).
Oluline sündivuse vähenemine alates 1990-ndate
algusest tõi kaasa õppurite arvu vähenemise Eesti
koolides (vt joonis 4.1.1). Eriti märgatav on olnud õpilaste arvu langus just vene õppekeelega koolides.
Eesti haridussüsteemi liberaliseerimine ja otsustusõiguse detsentraliseerimine tõi kaasa süvenevad
kvaliteedimured. Seepärast hakati üles ehitama kvaliteedikindlustuse süsteemi, mis põhi- ja keskhariduses
tähendas ennekõike riigieksamite juurutamist, kutsehariduses koolide välishindamist ning riiklike kutsestandardite juurutamist, kõrghariduses õppekavade
akrediteerimise käivitust. Ajavahemikul 1997−2007
läbis Eestis akrediteerimise u 1200 kõrghariduslikku
õppekava, neist 76% said täieliku akrediteeringu, 21%
tingimusliku akrediteeringu ning 3% osutus mitte-

Joonis 4.1.1. Õpilaste arv (tuhandetes) Eesti üld
hariduskoolides aastatel 1991−2010, õppekeele alusel
250
200
150
100
50
0

1991

1993

1995

1997

1999

Õpilasi eesti õppekeelega koolides

2001

2003

2005

2008

2010

Õpilasi vene õppekeelega koolides

Allikas: Eesti statistikaamet

akrediteerituks (Heidmets 2008). Õppekavade mastaapselt ette võetud välishindamise (akrediteerimise)
mõju on olnud vastuoluline. Ühel poolt on see aidanud kaasa õppekavade korrastamisele Eestis, teisalt,
nagu osutavad uuringud, on akrediteerimisprotsessi
roll kõrgkoolide sisemise kvaliteedikultuuri loodetud
ergutajana olnud tagasihoidlik (Vilgats 2009).
Vaadates tagasi viimase kahekümne aasta reformidele Eesti hariduses, võib eristada kolme muutuste lainet. Esimesel perioodil (1980-ndate lõpust 1990-ndate
keskpaigani) olid märksõnadeks vabadus ja iseotsustamine. Nõukogude-aegsed regulatsioonid kaotasid
järk-järgult jõu, sageli neid ka ei järgitud, uus reeglistik alles kujunes. Vastuoluline seadusraamistik ning
valitsuse nõrk kontroll lõid pinnase rohujuure initsiatiivideks ning panid aluse erasektori väljakujunemisele Eesti hariduses. Järsku saabunud vabadus pakkus
paljudele innukatele hariduse edendajatele võimalusi,
samas tõi see kaasa varem tundmatuid probleeme.
Näiteks läks Eesti suuremaid eraülikoole pankrotti
ning paljud üliõpilased kaotasid õpingutesse investeeritud raha. Sellisel foonil üha tugevnesid rangemat
(kvaliteedi)kontrolli nõudnud hääled.
Teisele perioodile (alates 1990-ndate teisest poolest) oli iseloomulik järkjärguline „riigi naasmine”
haridusellu, paika sai hariduse seadusraamistik, välja
hakkas kujunema haridussektori institutsionaalne
struktuur. Sel ajal juurutati kohustuslikud riigieksamid keskkoolilõpetajatele, rajati eksami- ja kvalifikatsioonikeskus, tööd alustas kõrghariduse kvaliteedihindamise keskus. Valitsus hakkas sihikindlamalt
kasutama nii finantshoobasid kui ka kvaliteedi kontrolli mehhanisme, et haridussektorit vormida.
1999−2000 tehti esimesed katsed luua rahvuslikku
haridusstrateegiat, paraku ei saatnud neid ettevõtmisi
veel edu. Siiski, peale suure vabaduse aastaid hakkas
1990-ndate teisel poolel haridussektoris kujunema
korrastatus koos riigi üha tuntavama juhtimise ja strateegilise planeerimisega.
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Kolmanda perioodi, mille alguse võiks paigutada
21. sajandi algusaastatesse, oluliseks tunnusjooneks
oli Eesti süvenev lõimumine kujuneva Euroopa haridusruumiga. Eesti oli ja on tubli osaleja rahvusvahelistes haridusvõrdlustes (PISA, TIMSS, TALIS, IEA jne),
neis osalemine on andnud meile pildi oma tugevustest ja nõrkustest ning suurendanud oluliselt analüütilise komponendi osakaalu haridusotsuste tegemisel.
Koos üleeuroopaliste hariduspõhimõtete väljakujunemisega (Bologna protsessi edasiarendused, kvaliteedikindlustuse standardid ja suunised jms) juurutati need põhimõtted ka Eestis. See oli aeg, mil Eesti
haridusleksikasse saabusid kvalifikatsiooniraamistik ja
kvaliteedikultuur, õpiväljundid ja Euroopa ainepunktid, Erasmuse tudengid ja Shanghai pingeread.
Praegune Eesti hariduselu peegeldab kõiki kolme
muutuste lainet, läbi käidud tee peegeldab meie haridusasjatundjate tarkust ja oskusi siduda Eesti rahvuslik haridustraditsioon kujuneva Euroopa ühtse haridusruumi väljakutsetega.
Läti
Ajavahemik peale iseseisva Läti vabariigi taastamist
1991. aastal oli ka Läti hariduselus muutusterohke.
Radikaalselt muudeti õigusakte, hariduse sisu puhul
nihutati õpetamise põhimõtteid teadmiste edastamiselt pigem aktiivsele ja osalevale õppimisele. 1991. aastal vastu võetud haridusseadus pani aluse laialdastele haridusreformidele, mille põhitunnuseks oli kogu
haridussüsteemi demokratiseerumine ja detsentraliseerimine. Seadusega viidi ellu järgmised olulised
muudatused.
•

Kaotati riigi monopol hariduses, lubati luua eraomanduses haridusasutusi. Läti hariduselu nihkus turumajanduslikele ja demokraatlikele alustele, mis pakkus avaramaid ja mitmekesisemaid
valikuid ning tekitas konkurentsi haridusasutuste
vahel.

•

Haridus depolitiseeriti – tehti lõpp ideoloogilisele
kontrollile hariduse sisu ja õpetamismeetodite üle.

•

Võimaldati valikuvabadus hariduse omandamisel − õpilased ja nende vanemad said võimaluse
valida haridusasutusi vastavalt õpilase võimetele
ning huvidele.

•

Hariduse juhtimine detsentraliseeriti, mitmes
küsimuses delegeeriti otsustusõigus kohalikele
võimuorganitele, samuti koolidele ja nende direktoritele, tugevdati kõrgharidusinstitutsioonide
autonoomiat, osaliselt detsentraliseeriti haridussüsteemi rahastamine.

Haridussüsteemi esimesse astmesse – alusharidusse –
kaasatud laste arv hakkas Lätis peale taasiseseisvumist
kiiresti langema, koos sellega vähenes lasteaedade arv.
Kui aastal 1990 käis peaaegu 75 protsenti kuni kuueaastastest Läti lastest lasteaias, siis 1998. aastaks oli see
näitaja langenud 40 protsendini. Arvestades koolieelse
hariduse suurt tähtsust lapse arengu jaoks muudeti
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kõikide viie- ja kuueaastaste laste ettevalmistamine
kooliks kohustuslikuks ning omavalitsusorganid
pandi selle eest vastutama. Samuti karmistati nõudeid
lasteaiaõpetajatele. Läti haridusseaduses on sätestatud,
et viie- ja kuueaastaste laste ettevalmistamine alghariduse omandamiseks ning samuti üheksa aasta jooksul
omandatav põhiharidus, või hariduse omandamine
kuni 18-aastaseks saamiseni on Lätis kohustuslik.
Riik koos kohaliku omavalitsusega vastutab eelkoolining põhi- ja keskhariduse rahastamise eest.
Põhi- ja keskhariduse õppekavas tehti olulisi muudatusi, eriti sotsiaal- ja humanitaarainetes, samuti
töötati välja uued õpikud ja õppevahendid. 1992. aastast alates kasutusele võetud õppeainete standardites
määratleti nõudmised õppeaine eesmärkidele, sisule
ja õpilaste saavutuste hindamisele.
1998. aastal kehtestas Läti haridus- ja teadusministeerium riikliku haridusstandardi 1.−9. klassile, mis
määratles õppetöö sihid ja põhieesmärgid, üldised õpetamise põhimõtted, õpilaste hindamise alused. Sellega
pandi punkt põhihariduse õppekavareformile, muutes
selles rõhuasetust teadmiste omandamiselt teadmiste
kasutamisele, tähtsustades probleemilahendusoskusi
ning seostades eri õppeaineid. Uued standardid keskhariduses töötati välja ja võeti kasutusele 2008. aastal.
Nende alusel võivad Läti õpetajad välja töötada oma
isikliku õppekava, tingimusel, et see vastab haridusstandardi nõuetele, või siis kasutada haridus- ja teadusministeeriumi pakutavat näidisõppekava.
Tuleb tõdeda, et haridusreformide algetapis suurendati õpilase valikuvabadust ehk isegi liigselt. Näiteks keskkooliõpilased pidid kohustuslikuna läbima
ainult viis kaheteistkümnest võimalikust ainest: läti
keele ja kirjanduse, matemaatika, ühe võõrkeele, ajaloo ja kehalise kasvatuse. Ülejäänud seitse õppeainet
võisid õpilased valida küllalt laiast valikuspektrist.
See omakorda tõi kaasa olukorra, kus järsult vähenes
loodusteaduslikke aineid (füüsika, keemia jt) valinud
õppurite arv. Liialt suur vabadus keskkoolis tähendas
oluliselt kitsamaid valikuvõimalusi haridustee jätkamisel kõrgkoolis.
Probleemi lahendamiseks võeti jätkureformidega
keskhariduses kasutusele haridusprogrammide süsteem, mis asendas õppeainete vaba valimise valikuga
nelja erineva õppesuuna vahel. Koolid said õiguse
välja arendada õppekavu neljas suunas: 1) üldhariduslik suund, 2) humanitaar- ja sotsiaalteadused, 3) matemaatika ja loodusteadused, 4) kutseoskuste suund,
kus koos üldharidusega keskendutakse näiteks muusikale, kunstile või spordile. Kõik õppesuunad sisaldavad kaheksat kohustuslikku õppeainet, mille kõrval
on veel 3−6 kohustuslikku nn suunaainet.
Läti koolides juurutati viiepallilise hindamissüsteemi asemel kümnepallisüsteem. Algkooli 1. klassis ei hinnata laste oskusi ja teadmisi hinnetega, vaid
antakse kirjeldavat tagasisidet. 2.−4. klassis viiakse
hindamine järk-järgult üle kümnepallisüsteemile:
2. klassis saavad õpilased hindeid matemaatikas, läti
keeles ja võõrkeeles, 4. klassis ka loodusteaduses. Ala-

•

Alates 1995. aastast kolme õppetaseme (bakalaureus, magister ja doktor) juurutamine ning
Euroopa haridussüsteemiga võrreldavate akadeemiliste ja kutsekraadide süsteemi kasutuselevõtt.

•

Peale riigi rahastatud õppekohtade saavad Läti
kõrgkoolid luua tasulisi õppekohti.

•

Riiklike standardite väljatöötamine akadeemilises
ja kutsehariduses, sealhulgas ühtsed nõuded kindlustamaks ja kontrollimaks õppekavade kvaliteeti.
Samuti arendati välja õpetajate kutsestandardid.

•

Ainepunktide süsteemi rakendamine õpilase koormuse hindamiseks, samas ei ole Läti veel kasutusele võtnud ECTS-süsteemi.

•

Õppelaenude süsteemi loomine, mis suurendas kõrghariduse kättesaadavust vähem jõukate

Joonis 4.1.2. Õpilaste arv (tuhandetes) Läti
üldhariduskoolides 1991−2010, õppekeele alusel
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tes 5. klassist hinnatakse õpilaste teadmisi kõikides
ainetes kümnepalliskaalal.
Sarnaselt Eestiga vähenes ka Lätis 1990-ndate
alguses sündivus, mis tõi kaasa õpilaste arvu vähenemise üldhariduskoolides (joonis 4.1.2). Nagu Eestis, vähenes õppurite arv kõige kiiremini venekeelsetes
koolides. Muutused vähemuste hariduses − sooviga
edendada sotsiaalset integratsiooni ning parandada
riigikeele omandamist − olid Lätis võrreldes teiste
Balti riikidega kõige radikaalsemad. Alates 2004. aasta
septembrist tuleb Läti venekeelsetes keskkoolides 60
protsenti õppeainetest õpetada läti keeles.
Ka Lätis nagu Eestiski hakati juurutama hariduse
kvaliteedikindlustuse mehhanisme (riiklikud eksamid ja katsed, koolidirektorite atesteerimine, õpetajate kvalifikatsiooni hindamine jms). Samuti osaleb
Läti rahvusvahelistes haridusvõrdlustes ja -programmides (IEA RLS, COMPED, TIMSS, LES, SITES,
CIVIC, PIRLS, ICCS ja OECD PISA). Siiski pole Läti
olnud piisavalt edukas koordineeritud ja ühtse kvaliteedisüsteemi loomisel. Näiteks 2009. aastal jäi seoses majanduslangusega ära mitu kavandatud meedet.
Kuigi osas riikides hinnatakse hariduse kvaliteeti ka
regulaarselt, testides statistiliselt esinduslikku õpilaste
valimit, sealhulgas näiteks uute õpimaterjalide mõju
määramisel, ei ole Lätis sellist süsteemi veel rakendatud (Scheerens et al. 2003).
Nii kesk- kui ka põhihariduse lõpetamisel võeti
Lätis kasutusele ühtne riigieksamite süsteem, samuti
toimuvad 3., 6. ja 9. klassi lõpus riiklikud tasemetestid. Keskkooli lõpu (12. klassi) riigieksameid saab teha
13 aines. Kohustuslikud on neist 4: läti keel ja kirjandus, võõrkeel, matemaatika ja üks vabalt valitud aine,
mille õppekursuse pikkus ei tohi olla alla 105 tunni.
2004. aastast alates on kõrgkoolidesse sissesaamise
aluseks olnud riigieksamite tulemused.
Läti kõrgharidusasutused muudeti piiratud õigustega juriidilisteks isikuteks ning suurendati nende autonoomiat. Ülikoolide põhikirjad kinnitatakse parlamendis ning ülejäänud kõrgharidusasutuste põhikirjad valitsuses. Kõrghariduse valdkonnas ellu viidud
olulisemad reformid on järgmised.
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noorte jaoks ning aitas kaasa õpilaste huvile hariduse kvaliteedi tõsta.
•

Lävendipõhine sisseastumine kõrgkoolidesse riigieksamite tulemuste alusel.

McKinsey uuringu põhjal (Mourshed … 2010) oli Läti
üks kahekümnest haridussüsteemist, kus ajavahemikul 1995−2007 on edenemine olnud kõige kiirem. Edasiminek on ilmne eriti järgmistes aspektides: õpilaste
ja koolide tulemuslikkuse kohta tagasiside saamine,
õpetajate ja koolide vastutus õpieesmärkide saavutamisel, organisatsioonilise struktuuri areng, nüüdisaegsete pedagoogiliste mudelite kasutus.
Vaadates tagasi kahele viimasele aastakümnele,
võib ka Lätis üldjoontes kirjeldada kolme reformilainet: 1) haridussüsteemi demokratiseerimine ja detsentraliseerimine (alates iseseisvuse saavutamisest
kuni 1990-ndate keskpaigani), 2) haridussüsteemi
normatiivse aluse väljakujundamine ja vajalike reformide elluviimine (1990-ndate keskpaik kuni Läti
Euroopa Liiduga liitumiseni), 3) edasine haridussüsteemi arendamine peale EL-iga liitumist, sihiks toetada teadmistepõhise ja demokraatliku ühiskonna
kujunemist ning suurendada Läti konkurentsivõimet,
säilitades samas Lätile omaseid kultuurilisi väärtusi.
Hoolimata edasiminekust hariduse kvaliteedis on
siiski veel hulk murekohti, millega Lätil tuleb lähiaastatel tegeleda, eriti hariduse strateegilise juhtimise ja
rahastamise selguse ning sobiva koolivõrgustiku väljaarendamise vallas.
Leedu
Kuulumine Nõukogude Liitu tähendas Leedu jaoks
põhimõtteliselt uue haridusmudeli rakendamist: varasem progümnaasiumite ja gümnaasiumite süsteem
kõrvaldati, õppekavadest jäeti välja osa klassikalisi
õppeaineid (loogika, psühholoogia, ladina keel). Paljud pedagoogid langesid ebasoosingusse, küüdita-
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Joonis 4.1.3. Õpilaste arv (tuhandetes) Leedu
üldhariduskoolides 1991−2010, õppekeele alusel
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Allikas: Leedu statistikaamet

miste ohvriks langes Leedus umbes 1200 õpetajat. Tekkis vene sektor hariduses, paljuski tänu Leedus elava
arvuka Poola vähemuse abil, kelle esindajad hakkasid
nõukogude ajal oma lapsi venekeelsetesse koolidesse
panema. Oli ka positiivset, nõukogude ajal pöörati
palju tähelepanu kutseharidusele ning andekad lapsed said võimaluse õppida eriklassides (matemaatikat,
keeli) või -koolides. Kogu haridussüsteem allus tsentraalsele kontrollile ja regulatsioonile. Vilniuse Ülikool
oli ainus ülikool Leedus, millel lubati tegutseda.
Pärast Leedu iseseisvuse taastamist toimusid haridussüsteemis põhjalikud muutused. Leedu haridusstrateegia rõhutab: „... muutused ühiskonnas on võimalikud ainult Leedu hariduse radikaalse reformi najal ...
Haridus on põhiline tegur sotsiaalses arengus ja sotsiaalsetes reformides, samas saab haridus oma õiget
rolli täita ainult siis, kui tema areng on ühiskonna
arengust eespool. Seetõttu peab haridus olema Leedu
vabariigis prioriteet. Uuendatud hariduse põhieesmärk on sõltumatu ja loov isiksus, kes arendab haridussüsteemi toel oma võimed maksimaalselt välja.”
(Lietuvos Respublikos ... 1999)
1991. aastal võeti vastu Leedu vabariigi haridusseadus ning sellest peale on seda mitu korda täiendatud. 1998. aastal kehtestati 10-aastane koolikohustus,
alates 2000. aastast korraldatakse ühtseid riigieksameid. 1991. aastal asutati esimesed erakoolid ning
1992 ka esimesed gümnaasiumid. Kõrghariduse kvaliteedikontrolli keskus loodi 1995. aastal ja riiklik eksamikeskus 1996. aastal.
Leedu üldharidussüsteemi (1.−12. klass) elementideks said algkoolid, progümnaasiumid, põhikoolid, keskkoolid ja gümnaasiumid. Õppetöö toimub
leedu keeles, kuid on koole ka vene, poola ja valgevene
õppekeelega. 2011. aastal võttis Leedu parlament vastu
Leedu vabariigi haridusseaduse täienduse, mis andis
leedu keelele suurema rolli muukeelsetes koolides.
See samm tekitas hulga probleeme: näiteks Vilniuse
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regioonis, kus leedulased on vähemuses, kujunes
paradoksaalne olukord − kohalikud võimud tõstsid
prioriteediks hoopis poolakeelsete koolide rahastamise ja organiseerimise. Need on koolid, mis kasutavad Poolas välja antud õpikuid ning on suunatud
ennekõike Poola vabariigi saavutuste tundmaõppimisele. Seega, probleemidest hariduse valdkonnas saab
mõnikord poliitiliste intriigide areen. Muutused aastatel 1990−2010 leedu- ja muukeelsetes koolides õppijate arvus on toodud joonisel 4.1.3.
Nüüdne Leedu hariduskorraldus järgib kontsentrilist ja spiraalprintsiipi: teemad ning probleemid,
mida käsitletakse algklassides eakohasel viisil, leiavad
käsitlust ka kõrgemates klassides, aga sügavama analüüsitaseme juures. Neli hariduse kontsentrit kattuvad
üldhariduskooli uue struktuuriga: 4 + 4 + 2 + 2.
Esimene kontsenter – algkooli tase – on suunatud integreeritud maailmavaatele. Algklassides on
eesmärk avada lapse jaoks tema lähiümbruse maailm ning keskkond, kasvatada moraalset tundlikkust, pakkuda algteadmisi inimeste, looduse ja sünnimaa kohta, arendada emakeelt, lugemist, kirjutamist
ja arvutamisoskust. Teine kontsenter – põhikooli V−
VIII klass – pakub laiemaid teadmisi füüsilise ja sotsiaalse maailma kohta. Kolmas kontsenter – põhi- ja
keskkooli IX ning X klass – jätkab ainete õpetamist,
aga suurema rõhuga abstraktse mõtlemise arendamisele. Neljas kontsenter – keskkooli XI−XII klass – keskendub spetsialiseeritud teadmisvaldkondadele.
Ka Leedu kõrghariduses on toimunud olulised
ümberkorraldused. 1991. aastal võeti vastu õppe- ja
uurimistöö seadus, 1999. aastal liitus Leedu Bologna
protsessiga. Reformi käigus nimetati varasemad tehnikumid ümber kolledžiteks või siis mitte-ülikooli
tüüpi kõrgharidusinstitutsioonideks ning nad hakkasid andma bakalaureusekraade. Näiteks kõrgemad
muusikakoolid muudeti konservatooriumiteks, endistest kõrgematest kunstikoolidest said akadeemiad.
Kuigi nime muuta polnud keeruline, olid muutused
hariduse kvaliteedis rasked tulema, eelkõige professionaalsete õpetajate puuduse, tagasihoidliku teadustöö ja küllalt viletsa materiaalse baasi tõttu.
Kõrghariduse rahastamises alustati 2009. aastal
üleminekut nn tudengikorvi süsteemile. Tudengikorv tähendab riiklikult rahastatud õppekohta, mida
jagatakse vastavalt keskkooli lõpueksamite tulemustele. Tudengikorvi saamine tähendab, et üliõpilane
ei pea maksma õppemaksu. Pärast kahte aastat õpinguid võib korvi (rahastamise) üle kanda mõnele teisele üliõpilasele, kes on saavutanud samas õppeasutuses paremaid tulemusi. Need, kes tudengikorvi ei saa,
võivad õppida tasulistel õppekohtadel. Finantskaalutlustel hakkasid kõrgkoolid järjest rohkem ja rohkem
võtma vastu tasulisi õppureid. Tekkis olukord, kus
üha enam noori valib kutseõppe asemel haridustee jätkamise ülikoolis.
Ka Leedus eristatakse haridusreformide mitut
faasi: ettevalmistav faas (1988−1990), õppekava reform
(1990−1997), organisatsiooniline restruktureerimine

(1998−2002), ja alates 2003. aastast „Rahvusliku haridusstrateegia aastateks 2003−2012” elluviimine.
Hoolimata mõningatest eripäradest on kõik kolm
Balti riiki kahe aastakümnega läbi käinud kiirete ja
üpris sarnaste muutuste tee. Sellele, kuhu ollakse välja

jõudnud, üritame vastust leida peatüki järgmises osas,
mis annab arvulise pildi hariduse olukorrast kolmes
riigis ning püüab asetada Eestis, Lätis ja Leedus toimuva ka laiemasse rahvusvahelisse konteksti.

4.2. Baltikumi hariduspilt:
tugevused ja väljakutsed
Õppes osalemine
Rahvaarvu järsk kahanemine 1990-ndatel (vt ka II peatükki) tõi kaasa kooliealiste laste arvu märkimisväärse languse kõigis Balti riikides, ehkki hariduses
osalemine (õppijate suhtarv) samal ajal kasvas. Andmed alushariduses osalemise kohta võrreldes mõningate naaberriikidega on esitatud joonisel 4.2.1. Teatavasti on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks saavutada
95%-line alushariduses osalemise määr ning Läti ja
Eesti (nagu ka Rootsi) on sellele piirile juba vägagi
lähedal.
Nagu nägime joonistelt 4.1.1, 4.1.2 ja 4.1.3, kahanes 1990-ndate alguse madala sündimuse tõttu üldhariduskoolide 1.–12. klassis õppivate laste koguarv.
Eriti järsk õpilaste arvu vähenemine leidis aset vene
õppekeelega koolides, eriti Lätis ja Eestis. See tulenes mitmest tegurist: osa venekeelsest elanikkonnast
(peamiselt sõjaväelased ja nende perekonnad) lahkus
1990-ndate alguses Venemaale, venelaste iive on olnud
veelgi madalam kui põhirahvuse oma, samuti süvenes
vene perekondades tendents panna lapsi eesti või läti
õppekeelega koolidesse.
Teise taseme hariduseni jõudmise määr (vanuserühmas 20–24) on olnud suhteliselt kõrge kõigis kolmes riigis; 2008. aastal oli see Eestis 82,2%, Lätis 80%
ja Leedus 89,1%. Samas kutseõppe suunal jätkab oma
haridusteed alla kolmandiku õppuritest, juba aastaid
on nende osakaal püsinud 26–30% piirimail. Kutseõppeasutuste õpilaste koguarv aastatel 2000–2010 on
esitatud joonisel 4.2.2. Tuleb tõdeda, et ühiskonnas
püsivad endiselt eelarvamused kutsehariduse suhtes:
uuringute põhjal soovitab umbes kaks kolmandikku
vanematest oma lastel jätkata pärast algkooli lõpetamist õpinguid gümnaasiumis, kutsekoole soovitab
vaid 9% vanematest (Kutseharidus ..., 2008).
Väljalangevuse määr esimesel kahel haridusastmel on olnud kõigis Baltimaades võrdlemisi kõrge.
Vara koolist lahkujate (early school leavers − noored
vanuserühmas 18–24, kes ei ole omandanud keskharidust ega osale õppetöös) osakaalu näitab joonis 4.2.3. Üksnes Leedul on õnnestunud selles valdkonnas viimase 7−8 aasta jooksul märkimisväärset
edu saavutada; Eestis ja Lätis on ebapiisavalt haritute osakaal jäänud enam-vähem samaks. Eestis on
probleemi teravust teadvustatud, Eesti haridusstrateegia hiljuti valminud projekt peab seda üheks Eesti
hariduse peamiseks väljakutseks: „Praegu ei jõua u

Joonis 4.2.1. Osalemine alushariduses (%)
aastatel 2000 ja 2008
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Joonis 4.2.2. Osalemine kutsehariduses (õppurite
arv, tuhandetes) aastatel 2000 ja 2010
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Allikas: Eesti, Läti ja Leedu statistikaametid

12−14% Eesti noorest põlvkonnast kaugemale põhiharidusest (või ei ole ka seda omandanud), olemata
saanud ka mingit väljaõpet tööturul toimetulekuks.
Tulemuseks on nn alaharitute ühiskonnakiht, kes ei
suuda leida korralikku tööd ega sageli luua ka perekonda, on aldis alkoholile jms. Alaharitute hulgas
domineerivad mehed, just siit saab alguse hariduslik ebavõrdsus meeste ja naiste vahel, mis kõrgha-
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Joonis 4.2.3. Õppest enneaegselt lahkujad (%)
vanuserühmas 18–24
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Allikas: Progress towards Lisbon objectives in education and training.
Indicators and benchmarks, 2009

Joonis 4.2.4. Kõrghariduslikel õppekavadel õppijate
arv (tuhandetes) 1994–2010
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Joonis 4.2.5. Riigieelarvelistel õppekohtadel õppivate
üliõpilaste osakaal (%) 1995–2010
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üksnes bakalaureuseastme üliõpilasi)
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riduses jõuab kogu maailmas unikaalse olukorrani,
kus iga saja kõrghariduse omandanud Eesti mehe
kohta tuleb 250 sama haridustaseme omandanud
naist. Alaharitud on väljakutse kogu Eesti ühiskonnale, tegu on meie inimvara lubamatu raiskamisega”
(Eesti hariduse viis väljakutset … 2011,5)
Kutsehariduses on õpinguid katkestavate õppurite arv samuti kõrge, jäädes Eestis viimase nelja aasta
jooksul vahemikku 18–22%. Kõige suurem on väljalangenute määr kutsehariduse selles osas, kus õppurid
sisenevad kutseõppeprogrammidesse pärast põhihariduse omandamist või isegi seda täielikult omandamata.
Viimase kahekümne aasta jooksul on kõrghariduses osalevate õppurite arv järsult kasvanud kõigis Balti riikides (vt joonis 4.2.4). Erakõrgkoolide
asutamist ja tasuliste õppekohtade loomist avalikes
õppeasutustes võib vaadelda selle kasvu mõjutajana
– nagu ka kasvanud sündivust 1980-ndate lõpus.
Olukorras, kus riik ei suutnud katta kiirelt kasvanud
üliõpilaskonna õppekulusid, kujunes välja kaks eristuvat üliõpilaste kategooriat: need, kes peavad oma
õppekulud ise tasuma, ja need, kelle õppekulud hüvitab riik. Nende üliõpilaste osakaal, kelle õppekulud
tasub maksumaksja (nn riigieelarvelistel kohtadel
õppivad tudengid), on kõigis riikides tasapisi vähenenud, Lätis on see jõudnud isegi kolmandikuni üliõpilaskonnast (vt joonist 4.2.5). Lähiaastatel on regiooni
kõrgharidussektoris oodata veel üht probleemi. Kui
kõrgkoolidesse astuvad 1990-ndate üsna väikesearvulised sünnikohordid, peavad hulgalise õppurite
juurdevooluga harjunud kõrgkoolid leidma uusi võimalusi toimetulekuks, arvestades, et keskkoolilõpetajate hulk väheneb kuni poole võrra.
Kasvav sooline tasakaalustamatus tudengite ja
kõrgkoolide lõpetajate seas on Baltimaade, eriti Eesti
jaoks tüüpiline (vt joonis 4.2.6). Naistudengid domineerivad peaaegu kõigis õppevaldkondades; näiteks
pedagoogikas on nende osakaal Eestis 90%, Lätis 86%
ja Leedus 78%; humanitaarteadustes on vastavad näitajad 66%, 67% ja 68%. Üksnes loodusteadustes ja tehnikaaladel on meestudengid seni veel ülekaalus (Key
data … 2009, 120).
Samuti on muutunud õppevaldkondade omavahelised proportsioonid, kasvanud on üliõpilaste
arv humanitaar- ja sotsiaalteaduslikel õppekavadel, vähenenud loodusteadustes ja tehnika valdkonnas. Humanitaar- ja sotsiaalteaduste kõrgaega eriti
1990-ndatel võib osaliselt seletada nõukogude ajal
nendes teadusharudes valitsenud poliitilise kontrolli vähenemisega. Kui sotsioloogia, politoloogia ja
avalik haldus poliitilisest survest vabanesid, kasvas
nende populaarsus noorema põlvkonna seas. Selle
suundumuse tasakaalustamiseks hakkasid valitsused
(ka rahaliselt) toetama tehnika- ja loodusteaduste
alal õppijaid.
Kogu 20. sajandil vältel on Balti rahvaste üldine
haridustase muljetavaldavalt kerkinud. Kui sõjaeelses Eestis omandas keskhariduse ligikaudu 4% üle

10-aastastest inimestest ja vähem kui 1%-l oli lõpetatud kõrgharidus, siis vastavad näitajad 1959. aastal olid 15% ja 2,5%, 1979. aastal 32% ja 7,5% ning
2000. aastal 38% ja 22% (Ruus 2011). Hoolimata sellest, et kõrghariduse omandamise tase on Balti riikides traditsiooniliselt olnud kõrge, ei küüni noorema
põlvkonna (vanuserühm 30–34) näitajad siiski veel
Euroopa parimateni. Üksnes Leedu on jõudnud meie
Põhjala naabritega võrreldavale tasemele (vt joonis
4.2.7).
Eriti märgatav on baltlaste mahajäämus meie Põhjala naabritest elukestvas õppes osalemise poolest (vt
joonis 4.2.8). Elukestva õppe muutmine iga inimese
elulaadi osaks on lähiaja suuremaid väljakutseid Baltimaade hariduselus.
Koolivõrk
Rahvaarvu kahanemine koos üleminekuaja majanduslangusega (Eestis langes tegelik SKT aastatel 1989–1994 ligi 40%) tõi kaasa märgatavaid muutusi koolivõrgus. Paljud väiksemad koolid suleti: kui
1995. aastal tegutses Eestis 200 algkooli, siis 2010. aastaks oli neist alles jäänud vaid 75. Enam kui sajas Eesti
koolis oli 1995. aastal õppekeeleks vene keel, 2010. aastal tegutses venekeelsena vaid 61 kooli.
Samas Lätis ei ole koolivõrgu ümberkujundamine
olnud nii kiire, hoolimata juba aastal 2000 uurijate
välja öeldud hinnangust, mille kohaselt „Õppurite ja
õpetajate suhtarv Lätis on väikseim kõigist rahvusvahelises võrdluses osalenud riikidest, Läti koolid on
märksa väiksemad kui rahvusvaheline keskmine”
(Kangro 2000). Sellest johtuv soovitus oli järgmine:
„... tehes koolivõrgu optimeerimise otsuseid, tuleb
kindlasti püüelda selle poole, et algkool asuks lapse
elukoha lähedal; gümnaasium võib paikneda kaugemal, kuid see peab olema piisavalt suur ning varustatud kõigi vajalike materiaalsete ja inimressurssidega.
See võib tähendada, et paljud maakoolid kujundatakse ümber algkoolideks ...” (Geske ja Kangro
2004). Paraku ei ole selles vallas märgatavat arengut
toimunud; õpilaste arv ühe õpetaja kohta on Lätis
üha vähenenud (ligikaudu 8 õpilast õpetaja kohta
2010. aastal).
Ka kutseharidust andvate õppeasutuste arv on
vähenenud, sageli just liitumise teel, Eestis kahanes
kutsekoolide arv 91-lt 1996. aastal 51-le 2009. aastal.
Lätis kahanes kutsekoolide hulk 143-lt 1990. aastal
85-le 2009. aastal.
Sellal kui esimese kahe haridusastme koolide arv
vähenes, suurenes kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste arv plahvatuslikult kõigis Balti riikides. Andmed kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste kohta
Baltimaades on esitatud joonisel 4.2.9. Kui 1992. aastal andsid Eestis kõrgharidust vaid 6 riiklikku ülikooli, siis aastal 2000 oli kõrgemate õppeasutuste arv
juba 49! Rangemate nõudmiste, kvaliteedikontrolli
ja vabatahtlike liitumiste tulemusena kahanes kõrgkoolide arv Eestis 2011. aastaks 30-le, mida ikkagi
peetakse 1,3 miljoni suuruse rahvaarvuga riigi jaoks
paljuks. Eestis ja Leedus hakkas kõrgemate õppeasu-

Joonis 4.2.6. Kõrgharidusliku õppe (ISCED 5. ja
6. õppetasemel) lõpetanud naiste arv 100 sama
haridustaseme omandanud mehe kohta
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Allikas: Key data on education in Europe 2009. European Commission.
Published by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Brüssel 2009, lk 249

Joonis 4.2.7. Kõrghariduse omandanute osakaal (%)
vanuserühmas 30–34 aastat aastatel 2000 ja 2008
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Joonis 4.2.8. Elukestvas õppes osalemine
vanuserühmas 25–64 aastat, aastatel 2000 ja 2008
(osalejate %, neljanädalasel perioodil)
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Joonis 4.2.9. Kõrghariduslike õppeasutuste arv
1990–2010
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Allikas: Eesti, Läti ja Leedu statistikaametid

Tabel 4.2.1. Õpilaste teadmiste tase, PISA 2009
Riik

Lugemine

Matemaatika

Loodusteadused

Eesti

keskmine hinne 510,
13. koht

keskmine hinne 512,
14. koht

keskmine hinne 528,
5. koht

Läti

keskmine hinne 484,
30. koht

keskmine hinne 482,
36. koht

keskmine hinne 494,
27. koht

Leedu

keskmine hinne 468,
40. koht

keskmine hinne 477,
37. koht

keskmine hinne 491,
32. koht

Soome

keskmine hinne 536,
3. koht

keskmine hinne 541,
5. koht

keskmine hinne 554,
2. koht

Allikas: OECD (2010). PISA 2009 Tulemused: õpilaste teadmised ja oskused,
2010, 15

Tabel 4.2.2. Mida Baltimaade õpilased oma
lõbuks loevad
Ilu
Aime
Koomiksid
Ajakirjad Ajalehed
kirjandus
kirjandus
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
keskmine:
keskmine: keskmine:
keskmine:
keskmine:
23%
58%
61%
31%
18%

Eesti

Läti

Leedu

tunduvalt
tunduvalt
tunduvalt
kõrgemal
allpool OECD allpool OECD
OECD
keskmist (57. keskmist (54.
keskmisest
koht)
koht)
(13. koht)

tunduvalt
kõrgemal
OECD
keskmisest
(7. koht)

tunduvalt
kõrgemal
OECD
keskmisest
(9. koht)

tunduvalt
kõrgemal
allpool OECD
OECD
keskmist (62. keskmisest
koht)
(31. koht)

tunduvalt
kõrgemal
OECD
keskmisest
(9. koht)

ligikaudu
OECD
keskmine
(36. koht)

tunduvalt
kõrgemal
allpool OECD kõrgemal
OECD
keskmisest
OECD
keskmisest
(43. koht)
keskmisest
(23. koht)
(15. koht)

tunduvalt
kõrgemal
OECD
keskmisest
(3. koht)

tunduvalt
kõrgemal
OECD
keskmisest
(20. koht)

ligikaudu
OECD
keskmine
(35. koht)

Allikas: OECD 2010, PISA 2009 tulemused: õppima õppimine, lk 71–72
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tuste arv peale sajandivahetust kahanema, Lätis aga
kasvusuundumus jätkub, kokku annab kõrghariduse
diplomeid Lätis praegu enam kui 60 õppeasutust.
Tuleb tõdeda, et viimase kahekümne aasta jooksul
on Balti riikides haridusasutused konsolideerunud
nii alg- ja keskastme kui ka kutsehariduse tasandil. Samas kõrghariduses on areng olnud vastupidine, asutatud on hulk uusi erakõrgkoole ja -kolledžeid. Kõrgharidus on oluliselt mitmekesistunud, mis
omakorda on suunanud avalikkuse huvi hariduse
kvaliteedi tagamisele. Tulemuseks on kõigis riikides
asutatud kvaliteediagentuurid ja käivitatud akrediteerimisprotseduurid.
Õppe tulemuslikkus
Haridustulemuste hindamiseks kasutame hariduse
hindamise ühe kõige mõjukama programmi ‒ OECD
rahvusvahelise võrdlusuuringu PISA ‒ tulemusi, mis
põhinevad koolisüsteemide kvaliteedi, võrdõiguslikkuse ja tõhususe hindamisel, mõõtes 15-aastaste õpilaste võimeid lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Sellekohased Balti riikide ja Soome tulemused
PISA 2009. aasta uuringu alusel (osales 65 riiki) on esitatud tabelis 4.2.1.
Lugemises tipptulemuse saanute osakaal (s.t
kõige võimekamate õpilaste osakaal) oli kõigis Balti
riikides allpool OECD keskmist: Eestis 6,0%, Lätis
3,0% ja Leedus 2,9% (OECD keskmine oli 7,6% ja
Soome tulemus 14,5%). Ka matemaatikas oli tipptulemuse saanute osakaal Balti riikides OECD keskmisest väiksem: Eestis 12,5%, Lätis 5,7% ja Leedus
7,0% (OECD keskmine: 12,7%, Soome: 21,6%). Loodusteadustes oli tipptasemel õpilaste osakaal Eestis 10,4% (ehk kõrgemal OECD keskmisest, mis oli
8,5%), Lätis 3,1% ja Leedus 4,7%. Soomes oli vastav
näitaja 18,7%.
Lugemises madalamast tasemest allapoole jäänud
õpilaste osakaal (mis tähistab neid, kes oma kehva lugemisoskuse tõttu ei suuda tänapäeva ühiskonnas piisavalt tõhusalt tegutseda) oli Eestis 13,3%, Lätis 17,6% ja
Leedus 24,3% (OECD keskmine: 18,8%, Soome: 8,1%).
Matemaatikas madalamast tasemest allapoole jäänud
õpilaste osakaal oli Eestis 12,6%, Lätis 22,5% ja Leedus
26,3% (OECD keskmine: 22,0%, Soome: 7,8%). Loodusteadustes oli selliste õpilaste osakaal Eestis 8,3%,
Lätis 14,8% ja Leedus 17% (OECD keskmine: 18%,
Soome: 6%).
Lugemisvõimekuses võis täheldada suuri soolisi erinevusi: kõigis osalenud riikides olid tüdrukute
tulemused poiste omadest märksa paremad. Ühtlasi
ületas Balti riikide poiste ja tüdrukute soorituste erinevus OECD keskmist (39 punkti). Leedule, kus erinevus oli kõige suurem (59 punkti), järgnesid Läti (47
punkti) ja Eesti (44 punkti). Ka Soomes oli sooline erinevus väga suur (55 punkti).
PISA 2009 uuringus vaadeldi ka õpilaste sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise staatuse (ESCS) rolli
nende õpitulemuste määrajana. ESCS indeks sisaldab
teavet vanemate hariduse, elukutse ja koduse olukorra kohta. Selle indeksi põhjal eristub Eesti teistest

Balti riikidest: ESCS indeks (0,15) on Eestis kõrgem
kui OECD keskmine, võrdudes USA omaga, ent Läti
ESCS indeks jääb allapoole keskmist (–0,13), võrdudes Prantsusmaa omaga. Ka Leedu indeks (–0,05)
on keskmisest veidi allpool (sarnaselt Kreeka indeksiga –0,02). Madala ESCS indeksiga õpilaste osakaal
oli Eestis 6,7%, Lätis 18,3% ja Leedus 18,8%. Üldiselt
on lugemise tippsooritajad pärit kõrgema majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise staatusega kodudest
ning nõrgimad sooritajad madalaima ESCS-i indeksiga kodudest. Eestis oli nõrgimate sooritajate ESCS
indeks (–0,16) pisut parem kui Lätis (–0,50) ja Leedus
(–0,50). Siiski näitavad PISA 2009 tulemused, et suures plaanis olulist seost õpilase suutlikkuse ning tema
sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise staatuse vahel ei
ole. Paljud ebasoodsamast keskkonnast pärit õpilased said märksa paremaid tulemusi, kui nende tausta
põhjal võinuks eeldada. Eestis ja Lätis oli selliste
„taustast sõltumatute” õpilaste osakaal veidi suurem
kui OECD keskmine; Leedus jäi see allapoole OECD
keskmist.
PISA 2009 andmed võimaldasid hinnata ka seda,
kui eksklusiivsed/inklusiivsed on riiklikud haridussüsteemid. Rahvusvahelisel skaalal on Eesti, Läti ja
Leedu haridussüsteemid pigem inklusiivsed: ühele
ESCS-i ühikule vastav punktiline erinevus lugemises
oli Eestis ja Lätis 29 ning Leedus 33, kuid OECD keskmine oli 38 punkti. See tähendab, et hoolimata nende
ühiskondade suhteliselt suurest ebavõrdsusest on sotsiaalmajandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele
nõrk; see jääb allapoole OECD keskmist, mis omakorda osutab, et kooliharidus toimib neis riikides sotsiaalse tasakaalustajana.
PISA 2009 analüüsis ka noore põlvkonna lugemisharjumusi ja -eelistusi. Ilmneb, et suur osa õpilastest
on lugemisharjumusest võõrdumas. Viieteistaastaste
õpilaste hulgas oli neid, kes teatasid, et nad ei loe oma
lõbuks mitte midagi, Eestis 38,6%, Lätis 29,7% ja Leedus 28,1% (Austrias oli see näitaja 50%, Madalmaades
48,6%, Jaapanis 44,2%, USA-s 42%, Saksamaal 41,3%
ja Suurbritannias 39%). Analüüsides õpilaste osundusi
selle kohta, mida nad ikkagi oma lõbuks loevad, ilmnes Balti riikide vahel huvipakkuvaid erinevusi (vt
tabel 4.2.2).
Nagu näha, valitsevad kõige suuremad erinevused ilukirjanduse lugemises. See on Eesti noorte seas
millegipärast ebapopulaarne, ent samasugune pilt on
ka Soomes, Austrias, Belgias, Hollandis, Poolas ja Sloveenias. Võib-olla peegeldub siin omamoodi kultuurinihe (samad riigid on internetitekstide lugemise poolest suhteliselt esirinnas). Huvitav on asjaolu, et leedu
noorte hulgas on ilukirjanduse hea maine säilinud.
PISA 2009 uuringu põhjal koostati nn lugejatüübid, lähtudes lugemise sügavusest või pinnapealsusest
ning loetava valdkondlikust piiratusest või laiapõhjalisusest. Baltikumi lugejaprofiilid on esitatud tabelis
4.2.3.
Leedu tulemused näivad selles valdkonnas parimad, Eestil tuleks õpilaste lugemisvara laiendamiseks

Tabel 4.2.3. Lugejate profiilid
Lugejate
profiilid
(%)

3. rühm
1. rühm 2. rühm
4. rühm
(süga(süga- (süga(pinnavad ja
vad ja
vad ja
pealsed
väga
laiad
kitsad
ja laiad
piiratud
lugejad) lugejad)
lugejad)
lugejad)

5. rühm
(pinnapealsed
ja kitsad
lugejad)

6. rühm
(pinnapealsed
ja väga
piiratud
lugejad)

Eesti

17,8

43,1

19,3

3,1

10,5

6

Läti

20,3

25,1

17,5

10,1

14

13

Leedu

27,6

25

13,4

9,4

15,2

9,4

Soome

20,4

39,3

17

2,1

13,4

7,9

OECD
keskmine

18,8

25,2

29,2

4,6

9,6

12,5

Allikas: OECD 2010. PISA 2009 tulemused: õppima õppimine, lk 52–55, 176

Joonis 4.2.10. Naisõpetajate osakaal (%) kõigist
ISCED 1–3 tasemel töötavatest õpetajatest
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Allikas: Eurostat

Joonis 4.2.11. Üle 50-aastaste õpetajate osakaal (%)
kõigist ISCED 2. ja 3. tasemel töötavatest õpetajatest
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Allikas: Eurostat
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Joonis 4.2.12. Õpetajate vastused küsimusele:
Kui sageli tuleb teie koolis ette koolikiusamist ja
-vägivalda? („sageli” ja „väga sageli” vastanute %)
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Rootsi
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Allikas: IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring (Toots 2011, 52)

Joonis 4.2.13. Haridusele suunatud avalike kulutuste
osakaal (&) SKT-st 1995, 2000, 2007
8
7
6
5
4
3
2
1
0

suurendada ilukirjanduse osakaalu ning Läti peaks
ehk püüdma vähendada 6. rühma osakaalu.
PISA 2009 andmete põhjal koostatud nn internetis
lugemise indeksist (põhineb samuti õpilaste väidetel)
ilmneb huvitav tõsiasi: Leedu oli internetilugemuse
vaatepunktist 65 riigi seas esikohal, Eesti kolmandal
ja Läti samuti OECD keskmisest tunduvalt kõrgemal
positsioonil. Internetis lugemine oli ainus lugemistegevus, milles poisid edestasid tüdrukuid (eriti Eestis). See võib osutada, et lugemises ei olegi asjad nii
kurvad, lihtsalt loetakse teistsuguses keskkonnas ja
teist tüüpi tekste. Oluline on, et internetis veedetud
aeg ei vähenda üldist lugemissuutlikkust.

Eesti

Läti
1995

Leedu

Poola
2000

Soome
2007

Rootsi

Allikas: Education at a Glance 2010, 243; Läti ja Leedu statistikaametid

Joonis 4.2.14. ISCED 2 taseme õpetajate minimaalse
ja maksimaalse aastapalga osakaal (%) riigi SKT-st
inimese kohta 2006/07. õppeaastal
140
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Õpetajate osakaal tööturu aktiivsete osalejate hulgas
on Euroopa Liidu riikides tervikuna ligikaudu 3%;
Balti riikides on vastavad näitajad Eestis 2,5%, Lätis
2,6% ja Leedus 3,3%. Õpetajaskond on kõigi kolmes
riigis nii soolises kui vanuselises mõttes kallutatud, nii
üldharidus- kui ka kutsekoolides. Eestis on meessoost
õpetajate osakaal haridussüsteemis tervikuna 14,3%,
sealhulgas kutsehariduses 33,9%. Naisõpetajate osakaal põhi- ja keskhariduses (ISCED 1, 2 ja 3) on kõigis Baltimaades ligikaudu 85%, mis on Euroopa Liidu
kõrgemaid näitajaid (Key data … 2009, 183). Naisõpetajate osakaal õpetajaskonnas on toodud joonisel
4.2.10.
Ka üle 50-aastaste õpetajate osakaal on Balti riikides kõrge ning Eesti asub ka selles juhtpositsioonil
(joonis 4.2.11).
Hoolimata suhteliselt eakast ja tugevalt feminiseerunud õpetajaskonnast teevad Balti riikide õpetajad
tegelikult väga head tööd. Sellele osutavad nii eespool
vaadeldud PISA-tulemused kui ka vihjed koolikliima
ja õpetajate-õpilaste suhete paranemise kohta. IEA
(rahvusvaheline haridustulemuste hindamise assotsiatsioon) hiljutise CIVED-uuringu kohaselt on klassi
sisekliima muutunud Baltimaades tunduvalt avatumaks aruteludele ja mõttevahetusele, võrreldes kümne
aasta taguse olukorraga. 2009. aastal väitis tervelt 80%
Eesti õpilastest, et õpetajad julgustavad neid ise otsuseid tegema ja oma seisukohti avalikult kaitsma (Toots
2011, 6), selline suhtumine ei olnud 1999. aastal veel
sugugi tavaline. Hoolimata positiivsetest sõnumitest
koolikliima paranemise kohta on siiski palju koolielu
mureteemasid endiselt päevakorras. Õpetajate hinnanguid koolivägivalla ja kiusamise leviku kohta vt
jooniselt 4.2.12.
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Riiklikud kulutused haridusele on kõigis kolmes riigis olnud ligikaudu 5% piires SKT-st; viimastel aastatel on need pisut vähenenud (vt joonist 4.2.13).
Seda on napimalt, kui meie põhjanaabrid haridusse
investeerivad, ja ühtlasi napimalt kui OECD riikide keskmine. Hiljutine majanduskriis muutis olukorra veelgi keerukamaks. Näiteks Lätis vähenes
viimase paari aastaga kõrghariduse riiklik rahasta-
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Allikas: Euroopa Liidu arenguaruanne, Eurostat
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Soome

Joonis 4.2.15. Töötavate inimeste arv (vanuses 15−64)
vastavalt haridustasemele26 aastaste muutustena (%)
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mine enam kui 50% võrra, võimalikud on ka edasised kärped.
Andmed õpetajate palkade kohta Balti riikides ja
Soomes on esitatud joonisel 4.2.14. Palgad on suhteliselt madalad, ka kui arvestada vastava riigi SKT-d inimese kohta, jäädes alla riigi keskmisele palgale. Madal
palgatase on tõenäoliselt olulisi põhjusi, miks õpetaja
elukutse maine ja ligitõmbavus on vähenenud, mis
omakorda peegeldub õpetajate suhteliselt kõrges keskmises vanuses. Õpetaja väärtustatud seisundi taastamine ühiskonnas on Baltimaade jaoks lähiaastatel
olulisemaid ülesandeid.
Haridustase on kõigi kolme riigi puhul oluline
tööhõive mõjur: tööhõive on enamasti kõrgeim kõrgharidusega inimeste hulgas ning madalaim põhiharidusega inimeste seas. Ehkki see suundumus on
omane kõigile Euroopa Liidu riikidele, on Balti riikides, kus tööturg kõigub EL-i keskmisest märksa
enam, kõrgharidusega inimeste tööhõive stabiilsus
hästi selgelt näha (vt joonis 4.2.15). Kuigi esineb ka
mõningaid erandeid, näiteks Eestis aastal 2006, mil
madala haridustasemega inimeste tööhõive märgatavalt suurenes, ning Leedus aastatel 2000–2002, mil
kõrgharidusega inimeste tööhõive kahanes, on need
siiski vaid lühiajalised kõikumised, mis ei muuda
üldisi suundumusi.
Ka Baltikumis on haridus parim tagatis tööhõive
kindlustamiseks: kui töötus madala haridustasemega
inimeste seas aastal 2008 oli 12,2 protsenti (Eestis),
14,6 (Lätis), 13,7 (Leedus) ja 11,6 (Euroopa Liidu 27
liikmesriigis), siis kõrgharidusega inimeste puhul olid
need näitajad 3,0 (Eestis), 4,2 (Lätis), 3,0 (Leedus) ja
3,8 (Euroopa Liidus tervikuna).
Kaks iseseisvuskümnendit on märgatavalt muutnud Balti riikide haridussüsteemide ülesehitust ja

Kõrge haridustase
EU27

Allikas: Euroopa Liidu arenguaruanne, Eurostat, kohandatud

toimimist. Muutuste aeg on välja toonud kolme riigi
sarnasused, nagu hariduse üldine väärtustamine elanikkonnas, tuntav sooline kallutatus nii õpetajate
kui ka ülikoolilõpetajate seas, koolidest väljalangejate
suhteliselt suur osakaal või siis õpetajaskonna kesine
palgatase. Ühine on ka asjaolu, et hoolimata piiratud
ressurssidest on Balti õppurite tulemused rahvusvahelises võrdluses märkimisväärselt tublid. Suhteliselt
heade tulemuste saavutamine kasinate ressursside tingimustes tundub olevat Baltikumi hariduse keskseid
tunnusjooni.

4.3. Tulevikusuundumused
Taasiseseisvumisele järgnenud vabanemine ideoloogilisest survest ja sellest johtuv õppekavauuendus,
uute haridusasutuste loomine ja ülikoolide autonoomia, üliõpilaste arvu kiire kasv ja kvaliteedikontrolli
kehtestamine − need on vaid mõned Baltimaade haridust kahel aastakümnel iseloomustanud jooned. Kiired muutused toimusid väga piiratud rahaliste võimaluste tingimustes – siiski said baltlased reformidega
hakkama ja on nüüdseks näidanud ka rahvusvahelises
võrdluses häid haridustulemusi.
Praegu on Eesti, Läti ja Leedu haridussüsteemid
üha enam lõimumas Euroopa haridusstruktuuride,
-programmide ja -võrgustikega. Hoolimata raskustest
ja vastuoludest on Balti riikide haridussektor saanud

küpsemaks ja usaldusväärsemaks. Hiljutise IEA kodanikuhariduse uuringu kohaselt (Toots 2011) usaldab
enamik Baltimaade õpilasi oma koole ja haridust; see
usaldus on isegi veidi suurem kui naaberriikides (vt
joonis 4.3.1). Võrreldes muude institutsioonidega on
koolid neis ühiskondades ühed kõige rohkem usaldust
väärivad organisatsioonid.
Samast uuringust selgus ka Baltimaade kooliõpilaste aktiivsus osalemisel vabatahtlikes ja kohaliku
tasandi ettevõtmistes – see on isegi kõrgem kui meie
põhjanaabrite juures (vt joonis 4.3.2).
Usalduse ja osaluse tubli tase annab alust uskuda,
et haridus, mis on Balti riikide ajaloos olnud peamisi
arengu ja jätkusuutlikkuse mootoreid, suudab oma

26 Madal haridustase: lõpetamata põhiharidus, põhiharidus ja keskhariduse alamaste – tasemed 0–2 (ISCED 1997); keskmine haridustase: keskhariduse kõrgem aste ja keskkoolijärgne muu kui kõrgharidus – tasemed 3–4 (ISCED 1997); kõrge haridustase: kõrgkool –
tasemed 5–6 (ISCED 1997).
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Joonis 4.3.1. 8. klassi õpilaste vastused küsimustele:
Kuivõrd sa usaldad oma riigi valitsust, oma kooli,
inimesi üldiselt? (vastajate % kes usaldavad „täiesti”
või „üpris palju”)
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Allikas: IEA kodanikuhariduse uuring (Toots 2011, 72)

Joonis 4.3.2. 8. klassi õpilaste vastused
küsimusele: „Kas Sa oled kunagi olnud kaasatud
järgmiste organisatsioonide, klubide või gruppide
tegevusse: kodukohajärgne vabatahtlik rühmitus,
keskkonnakaitsega tegelev organisatsioon,
inimõigustega tegelev organisatsioon, kampaaniat
läbiviiv noortegrupp?” („jah” vastanute %)
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Allikas: IEA rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring (Toots 2011, 79)

eestvedavat rolli täita ka edaspidi. Siiski tundub suurte
ja põhimõtteliste muutuste aeg regioonis olevat läbi
saamas, praegune stabiilsem arengutsükkel võimaldab rohkem keskenduda tulevikule, läbi arutada tulevikuvalikud ning kokku leppida pikemaajalistes arengusuundades.
Leedu võttis 2003. aastal vastu riikliku haridusstrateegia aastateks 2003−2012, mis peab edendama
teadmistepõhist ühiskonda, tagama sotsiaalse sidususe ja suurendama Leedu majanduse konkurentsivõi-
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met. Strateegial on mitu eesmärki: 1) lõimida Leedu
riik läänelikku kultuuri- ja ärikeskkonda, 2) arendada
demokraatiat, 3) kaitsta kodanikuühiskonda ja solidaarsust, 4) tugevdada riiklikku julgeolekut, 5) hoida
rahvuslikku identiteeti, 6) arendada teadmistepõhist
ja konkurentsivõimelist majandust, 7) tagada elanikkonna tööhõive ning 8) vähendada sotsiaalset tõrjutust ja vaesust (Lietuvos Respublikos ... 2003).
Leedu hariduse põhiprobleemid peituvad aga rahvastiku muutustes. Aastatel 1990–2010 lahkus Leedust enam kui 600 000 inimest. 2011. aasta alguses
oli Leedus 3,245 miljonit elanikku, ehk 84 000 võrra
vähem kui 2010. aastal. Kui esimestel iseseisvusaastatel oli väljarändajate seas palju vähekvalifitseeritud
inimesi, siis praegu on üha suurem osa lahkujatest
põhjalike kutseoskustega spetsialistid, kaasa arvatud
arstid, teadlased jt. See tähendab, et teatud osa Leedu
haridussüsteemist töötab teiste Euroopa Liidu riikide
hüvanguks. Ka rahvastiku vanuseline struktuur on
kiiresti muutumas: laste osakaal väheneb ja eakate arv
suureneb. Paradoksaalsel kombel on kooliealiste laste
arvu vähenemine toonud kaasa hariduse kvaliteedi
mõningase paranemise tänu võimalusele vähendada
klasside suurust ja õppurite arvu õpperühmades.
Demograafiliste muutustega toimetulemiseks on
Leedu püüdnud optimeerida üldhariduskoolide ja
kõrgemate õppeasutuste võrgustikku. Ehkki haridusasutuste liitmine võib näida tõhusa meetmena,
pole selle pikaajaline mõju veel kuigi kindel. Näiteks
regionaalse arengu seisukohast tähendab koolide kaotamine küladele ka noorema elanikkonna ja sissetulekuallikate kadu, mis seab ohtu senise asustuse püsimajäämise.
Veel üks Leedu haridussüsteemi tulevikumure on
seotud asjaoluga, et paljude noorte jaoks on (kujuteldav) ühiskondlik positsioon tähtsam kui kindel elukutse või kutseoskused. Sellist suhtumist soodustavad
kõrgkoolid, kus kasutatakse ikka veel ekstensiivset
arengumudelit. Riigis valitseb juba puudus oskustöölistest, sellal kui teatud spetsialistide (näiteks ärijuhtide) üleküllus on silmanähtav. Leedu peaülesanne on
suurendada investeeringuid haridusse (eriti üldharidusesse) ning mitte lasta end ahvatleda lühiajalisest
säästust. Leedu peab sõnastama selged strateegilised
tulevikuplaanid ja leidma oma niši globaliseerunud
maailmas. Võttes arvesse Leedu väiksust, on riiklik ja
kultuuriline jätkusuutlikkus süveneva neoliberaalse
majanduse ning avatud ühiskonna kontekstis küsitav.
2010. aastal võttis Läti seim vastu „Läti jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2030” (http://latvija.2030.lv/upload/latvija2030_en.pdf), milles on
haridusele pühendatud peatükk pealkirjaga „Paradigma muutus hariduses. Kvaliteetne ja kättesaadav
elukestev õpe.” Dokument seab eesmärgiks luua üks
paremaid haridussüsteeme Euroopa Liidus, tõsta Läti
liidrikohale täiskasvanute koolituse kättesaadavuse
ja kasutamise poolest. Strateegias on sätestatud mitu
pikaajalist tegevussuunda ja võimalikud lahendused
haridusküsimustele: juurdepääs haridusele ja muu-

tused haridusprotsessi ülesehituses, kool kui ühiskondliku suhtevõrgu kese, õpetaja töö väärtustamine,
e-kool ja infotehnoloogia kasutamine ning elukestva
õppe arendamine. Ühtlasi on dokumendis kirjas hulk
põhinäitajaid, mille poole Läti püüdleb, näiteks:
• koolieelsetes lasteasutustes käivate nelja-aastaste
laste määr peab 2030. aastaks suurenema 76%-lt
95%-le;
•

osalus eluskestvas õppes (vanuserühm 25–64)
peaks suurenema 6,8%-lt 14%-ni;

•

koolist varaste lahkujate arv peab vähenema
15,5%-lt 10%-ni;

•

välistudengite osakaal kõrgkoolides peab suurenema 1,2%-lt 10%-ni;

•

kõrgharidusega inimeste osakaal vanuserühmas
30–34 peab suurenema 27%-lt 40%-ni.

Lätis käib tõsine arutelu selle üle, kuidas optimeerida koolivõrku. See ei ole sugugi lihtne ülesanne,
kuna koole asutavad ja nende tegevuse eest vastutavad kohalikud omavalitsused, kes ei ole aga optimeerimisest huvitatud. Probleemiks on veel asjaolu, et
ülikoolid, muud kõrgkoolid ja haridusasutused alluvad Lätis ikka veel kuuele eri ministeeriumile, ja see
raskendab halduskoostööd. Ikka veel leidub erakõrgkoole, kes ei suuda juurutada teaduspõhiseid õpinguid. Osa reforme on seniajani tegemata: teaduste
akadeemia reform on lõpule viimata ja seetõttu on
hulk uurimisasutusi, kes ei tee koostööd ülikoolidega. Selle tagajärjel ei kasutata neis asutustes töötavate teadlaste oskusi noorte harimisel ega tudengite õpetamisel. Läti kõrgkoolidele ei ole seni antud
volitusi oma kinnisvara haldamiseks – see on tõsine
arengutakistus, kui võtta arvesse kahanevat üliõpilaste arvu. Välistudengite vastuvõtmise vajadus on
pidevalt arutusel, kuid riigikeele seadus ütleb, et
õpingud kõrgkoolides peavad olema korraldatud
vaid läti keeles.
Eestiski puudub veel ühtne visioon hariduse tulevikusuundumustest, seniajani ei ole suudetud välja
töötada ega vastu võtta riiklikku haridusstrateegiat.
Strateegia esimese variandi koostas juba aastatel 1999–
2000 Eesti Haridusfoorum, ent 2001. aastal vahetunud
võimukoalitsioon seda heaks ei kiitnud. Siiski on haridus- ja teadusministeeriumis koostatud arengukava
aastateks 2010–2013 (Tark ja tegus rahvas, 2009), mis
keskendub ministeeriumi haldusala peamistele valdkondadele: haridus, keelepoliitika, noorsooküsimused
ning uurimis- ja arendustegevus. See dokument määratleb Eesti arengusuunad Euroopa Liidu haridus- ja
koolituspoliitika kontekstis aastani 2020.
2010. aastal alustas Eesti koostöö kogu koos haridusfoorumi ning haridus- ja teadusministeeriumiga
uut katset kujundada haridusstrateegiat (elukestva
õppe strateegiat). 2011. aasta juunis anti strateegia
projekt üle haridus- ja teadusministrile. See dokument
määratleb Eesti hariduse viis suurt väljakutset aastaks
2020 (Eesti hariduse viis väljakutset ... 2011):

„Väljakutse 1. Liikumine arengu- ja koostöökeskse
õpikäsituse poole. Mitmed uuringud (PISA 2006, 2009
jt) näitavad Eesti õpilaste head teadmiste taset, aga ka
tagasihoidlikku loovust, ettevõtlikkust, probleemilahendamisoskust. Samas just neid omadusi ootab tänapäeva ühiskond ja majandus. Siin peitub suur väljakutse Eesti haridusele – lisaks heale ülesütlemise ja
reeglijärgimise oskusele vajab Eesti noor põlvkond
üha rohkem sotsiaalseid võimekusi: oskust ennast väljendada, juhtida ja kehtestada; loovalt ja kriitiliselt
mõelda; olla eestvedaja ja võtta riske; väärtustada mitmekesisust ja koostööd; tulla toime määramatuse ja
ebaõnnestumistega. Väljakutsele vastamine tähendab
suurt nihet nii õpikäsitluses kui ka suhtumises kooli ja
õpetamisse – õppeasutus pole pelgalt tarkuste omandamise paik, vaid esmajoones keskkond, mis kujundab noort isiksust ja tema võimekust avatud maailmas
hakkama saada.
Väljakutse 2. Õpetaja positsiooni ja maine tõus.
Eestis on kujunenud paradoksaalne olukord. Ühelt
poolt on Eesti õpetajate töö tulemused ühed maailma
parimad, teisalt osutavad uuringud, et suur osa meie
õpetajatest ei ole oma töö ega selle väärtustamisega
rahul, õpetajad hindavad enesetõhusust madalaks
ning ühiskonna suhtumist õpetajaametisse ebaõiglaselt kriitiliseks. Tulemuseks on õpetajakutse vähene
populaarsus keskkoolilõpetajate (eriti poiste) hulgas,
õpetajaskonna feminiseerumine ja vananemine. Sarnane on olukord ka ülikoolis – kuni 80 protsenti õppejõukohtadest täidetakse Eesti ülikoolides viisil, kus
kohale on vaid üks kandidaat.
Väljakutse 3. Õppes osalemise kasv. Eesti jaoks on
probleemiks haridusskaala mõlemad äärmused – alaharitud ja tipud. Tänapäeval ei jõua ligi 12–14 protsenti Eesti noorest põlvkonnast põhiharidusest kaugemale (või ei ole ka seda omandanud), saamata on ka
ettevalmistus tööturul toimetulekuks. Teisalt on Eesti
huvi, et ka meie kõige andekamad noored realiseeriksid ennast kodumaal. Usaldusväärne, parimat kvaliteeti pakkuv ning ka tippudele piisavat tähelepanu
osutav kõrgharidussektor on selle eeldus. Ükski võimekas Eesti noor ei tohi jääda (majanduslikel, regionaalsetel, keelelistel jm põhjustel) õppeasutuse ukse
taha.
Väljakutse 4. Hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega. Eesti siht
on liikumine innovaatilise teadmusmajanduse suunas, kohandades vastavalt ka oma majandusstruktuuri. Majanduse uuenemine eeldab haritud eestvedajaid ning tänapäevaselt ettevalmistatud tööjõudu.
Praegu on põhjendamatult suur osa (u 32%) Eesti tööealisest elanikkonnast ilma (kutse- või kõrgharidusliku) erialase ettevalmistuseta. See on selges vastuolus
innovatsioonile suunduva majanduse ja tööandjate
ootustega.
Väljakutse 5. Digikultuuri kujunemine Eesti kultuuriruumi osaks. Digitaalkultuuri jõuline sisenemine kõikidesse eluvaldkondadesse pakub ühelt
poolt uusi lahendusi, sh haridusele, teisalt toob kaasa
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infokirjaoskuse suureneva ebavõrdsuse ning pinged
eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikkuse ning digimaailma globaalse avatuse ja kõikehaaravuse vahel.
Kuna digimaailm on oma olemuselt mitmekeelne,
johtub sellest paratamatult ka surve eestikeelsele
kultuuriruumile. Lahenduseks on ajakohase infokirjaoskuse lülitamine hariduses omandatavate ja kõigis
ainevaldkondades kasutatavate baasoskuste hulka

ning Eesti inimeste võimekuse suurendamine, eelkõige hariduse kaudu, osalemiseks globaalses kultuuriruumis aktiivse tegija ja mitut keelt kasutava
dialoogipartnerina.”
Need on ekspertide välja pakutud ning haridusavalikkusega läbi arutatud Eesti hariduse arengusuunad järgmiseks kümnendiks. Aeg näitab, mis pakutust
tegelikult realiseerub.

4.4. Välisvaade: haridusreformide
rahvusvaheline raamistik viimastel
kümnenditel
Kommenteerib Tero Autio
Sügavamaid muutusi viimastel kümnenditel oli külma
sõja lõpp ja maailma poliitilise kaardi kaheks võistlevaks ühiskonnamudeliks jagunemise kadu. Eesti, Läti
ja Leedu kogesid seda ajaloolist nihet kõige otsesemal viisil, muutuse süvitsi mõistmine jätkub vähemalt
kultuurilisel tasandil tänini. Järskude ajaloomuutuste
käigus on haridus alati tulipunktis. Baltimaad ei ole
erand. Selleks, et mõista väljastpoolt tulevate haridusmõjutuste rahvuslikke peegeldusi, püüan järgnevalt
pakkuda kokkuvõtliku pildi rahvusvahelistest haridussuundumustest viimastel kümnenditel. Piiratud
mahu ja kohaliku olukorra kohta puudulike teadmiste
tõttu ei tee ma otseseid järeldusi Balti riikide kohta
eraldi, vaid jätan selle lugeja hooleks, pakkudes lähtekohaks allpool esitatud rahvusvahelised suundumused.
Külma sõja lõppedes 1990-ndate hakul näis maailm lõpetatuna, millele viitab ka Francis Fukuyama
tuntud raamatupeakiri „Ajaloo lõpp”. Võimsate ideoloogiate ja avarate poliitiliste visioonide konkureerimine näis olevat lõppenud; vaba turumajandus oli
ideoloogilise võidujooksu võitnud ning nüüd oli tarvis
vaid juhtimist korraldada ja ümber korraldada mitmesugustes inimtegevuse ja avaliku elu valdkondades.
Tagajärjeks oli, et alternatiivsed poliitilised diskursused asendusid kitsalt majanduslike aruteludega, mis
pidid aitama korrastada ühiskonda ja ühiskondlikku
elu. Kohata võis ka radikaalsemaid arusaamu „poliitilise” poliitika ja ühiskonna vähenevast rollist. Üks
selle mõttevoolu ideoloogidest, Suurbritannia tollane
peaminister Margaret Thatcher väitis koguni, et „sellist asja nagu ühiskond ei ole olemas” ‒ just turg asendab usulised, eetilised ja rahvuslikud narratiivid kui
moraali ja õige käitumise allikad: „Turg ei moodustu
mitte materiaalsest varast, vaid kõigist neist suurtest
voorustest, mida väljendavad koos töötavad üksikisikud” (kaldkiri lisatud, vt Autio 2006: 153). Need
sõnad ja kogu tegevuskava nende taga on pärast 1980ndaid osutunud prohvetlikeks ja rõhutades riikidevahelise turu ülimust võrreldes rahvusriigiga, kiirenevat
globaliseerumist ning ettevõtluse ja majanduse survet
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poliitikale, mõjutasid need tugevalt ka hariduse andmist.
Tundub, et vabanemine nõukogudeaegsest kollektivismist tõi nii mõnigi kord kaasa uut tüüpi kollektivismi, mis väljendus üleilmastuva majanduse
pealesunnitud surves ühtlustamiseks ja standardiseerimiseks. Kunagine USA välisminister Colin Powell
kirjeldas uue „aastatuhande agendat” nii: „Uue aastatuhande tõsine katsumus on luua kogu maailmas
vabalt valitavad demokraatiad, juhituna ühtsest standardist, milleks on vabaturumajandus ... mida juhitakse õigesti” (kaldkiri lisatud) (Smith 2003: 494). Selliste sõnavõttudega maalitakse pilt maailmast, mida
ühendavad standardsed ja normivad, isegi sunduslikud mõtteskeemid, nagu üks vaade, üks ajalugu, üks
inimkond, üks poliitika ‒ ja järelikult ka üks kool ja
õppekava. Globaliseerumine on selles uusliberaalses
ja -konservatiivses sõnastuses tähendanud mitmekesisuse tunnustamise ning „erinevuste ja individuaalsuse
austamise” asemel survet üha suurema ühtsuse, intellektuaalse sarnastumise ja standardiseerimise poole
kõigis inimtegevuse sfäärides, sealhulgas hariduses
(Autio 2009: 69–70).
See provokatiivne ideoloogia on rohkem või
vähem teadlikult omaks võetud eri riikide haridusstrateegiates ja õppekavateooriates juba alates 1980ndate lõpust. Hargreaves koos oma rahvusvahelise
teadlaste rühmaga, kes on uurinud haridusmuutusi paljudes riikides enam kui kolmekümne aasta
vältel, usub, et haridusmuutuste ja -reformide strateegiad ning nendega kaasnevad uurimissuunad
on muutunud laiemaks, rangemaks, kindlamaks ja
lamedamaks. (Hargreaves et al. 2011, lk xii, kaldkiri
lisatud). Haridusspetsialistide seas on välja kujunemas laialdane üksmeel, et laiem-rangem-kindlamlamedam haridusreformide strateegia tegelikult ei
toeta teadmistepõhise majanduse ega ühiskonna ees
seisvate probleemide lahendamist. Selmet soodustada loovust, mitmekesisust, probleemide lahendamise oskust, uudishimu ning vaimset ja moraalset
erksust, pakub see lähenemine suurt hulka konku-

reerivaid, juhtivaid ja valvavaid süsteeme, mis on
maskeeritud „kvaliteedi tagamise” vahenditeks, erinemata ideoloogiliselt kuigi palju endisest nõukogude süsteemist, ning millel tegelikult on kahjulik mõju vaimsete, eetiliste ja praktiliste teadmiste,
oskuste ning tundlikkuse kasvule tänapäeva arenenud ühiskondades. Saksa sotsiaalteoreetik Ulrich
Beck (1999: 22) viitab ideoloogilisele sarnasusele,
väites, et „... iroonilisel moel on neoliberaalsetel ja
algsetel marksistlikel seisukohtadel ühed ja samad
lähtearusaamad ...”
Haridusmuutuste mehhanismina tähendab laiem
„konkurentsi ja koolidevaheliste tulemustabelite kehtestamist, tagasipöördumist traditsiooniliste ainekavade juurde ehk õpetamist täpselt ette kirjutatud ainekavade ja standardite põhjal, kõikjale tungivaid ning
konkurentsil põhinevaid testimissüsteeme ja väliseid
seiresüsteeme” (Hargreaves et al. 2011, lk xii).
Laiapõhjalisele standardiseerimisele järgnes
põhimõte rangem, mis on tihedalt seotud tõenduspõhise hariduskäsitluse ja reformidega. Tung tulemuste
poole, mis levis maailmas kulutulena, sai alguse
märksa varem kui Thatcheri ja Reagani valitsusaja
neoliberaalne poliitika. Üks peamisi murranguid
toimus aastal 1966, mil Chicago ülikooli sotsioloog
James S. Coleman andis USA kongressile üle mahuka
aruande „Võrdsed võimalused hariduses”. See oli tollal „suuruselt teine sotsiaalteaduslik uuring ajaloos”,
mis sisaldas 570 000 lapse testitulemusi. Hoolimata
süütust pealkirjast väitis tuntud Ameerika sotsioloog ja poliitik Daniel Patrick Moynihan, et tegemist
on „kõige ohtlikuma aruandega Ameerika haridusloos”. Lühidalt öeldes oli tegemist haridussüsteemi
jaoks pakutud nihkega sisendilt väljundile, nihkega
ressurssidelt tulemuslikkusele. Colemani aruanne esitas väljakutse hariduse kvaliteedi varasematele definitsioonidele, mis tähtsustasid peamiselt „sisendit”
(koolihoonete kvaliteet, klasside suurus, võimalused
klassiväliseks tegevuseks, perekondade toetus jne).
Colemani järel mõõdeti võrdseid võimalusi tulemustega ja nende seas said olulisemateks laste testitulemused. Coleman rõhutas, et me võime järeldada võrdsete haridusvõimaluste olemasolu üksnes siis, kui eri
rühmade õppurid saavutavad ligikaudu samad tulemused (Pinar 2006: 123−124, kaldkiri lisatud). Konservatiivide kätes, nagu märgib Pinar (ibid., lk 188),
„saab „väljundi” rõhutamisest retooriline taktika,
mis suunab avalikkuse tähelepanu kõrvale valitsuse
saamatuselt kõrvaldada ebavõrdseid võimalusi, tehes
õpetajad patuoinasteks, kes vastutavad „väljundi”
eest. Kui „sisend” on eeldatavalt vähem tähtis, pole
koolide toetamine mitte üksnes ebavajalik, vaid lausa
raha raiskamine. Selle asemel suunatakse ressursid
testideks valmistumise ja nende korraldamise tööstusesse. Sel viisil vähendatakse veelgi õpetajate akadeemilis-intellektuaalset vabadust, tehes neist „õppimise juhendajad”.”
Selline angloameerika hariduspoliitikas valitsevaks tõusnud loogika vastandub otseselt paljude tipp-

tasemel saavutustega riikide (Soome, Singapur, mõned
Kanada regioonid jt) lähenemisele, samas on just need
riigid edukad ka majandusliku konkurentsivõime
edetabelites. Ingliskeelsest maailmast levima hakanud rangem haridusloogika on tekitanud paljudes riikides huvi tulemuslikkust, testimist ja standardiseerimist rõhutavate reformide vastu. Samas on see välja
toonud ka selle käsitluse nõrgad kohad: „Haridusreformide vastu tekkinud rahvusvahelise huvi irooniline mõju on selles, et see on toonud esile hariduse ja
õppetöö valdkonnas tegelikult kõige edukamad riigid
ja süsteemid − paradoksaalselt just need, kus on suurem usaldus õpetajate vastu, kus hinnatakse õppekava
avarust ega püüta kõrgemalt poolt kõike rangelt kontrollida” (Darling-Hammond ja McKinsey, Hargreaves
et al. 2011, lk xv).
Siinkohal pole võimalik süveneda USA-s ja Suurbritannias üldlevinud õppekavateooriasse ega -praktikasse, samuti kirjeldada lähemalt nende pärssivat
mõju riigi hariduse kvaliteedile. Häid tulemusi saavutanud Singapuril on põhimõte „Õpeta vähem, õpi
rohkem”, seal on õpetajatele võimaldatud kümnendik nn tühja ruumi, et tuua õpetamisse rohkem individuaalset ettevõtlikkust ja loovust. Soome „väldib
põhimõtteliselt üleriigilisi standardseid teste, aga on
saavutanud sellest hoolimata kõrge taseme, meelitades kvalifitseeritud õpetajaid toetavate töötingimuste,
sügava professionaalse usalduse ning inspireeriva kaasamise ja loovuse arendamisega” (Hargreaves et al.
2011, lk xv).
Kindlam kujutab endast kolmandat tunnusjoont
viimase kümnendi haridusreformides. See on seotud
kogemuse süsteemse asendamisega „kindla” tõendusmaterjaliga: „... kindlad andmed on tõrjunud kõrvale (...) intuitsiooni ja otsustusvõime. Andmepõhisest
õppest ja arengu mõõtmisest on saanud angloameerika haridusreformide kohustuslikud elemendid” (lk
xvi). Samas toetumine üksnes andmetele võib osutuda
ekslikuks, kui seda ei täienda asjaosaliste teadmised
ega intuitiivne otsustusvõime: „... andmepõhise sekkumise strateegia võib suutlikkuse probleemid juba
eos lahendada, kuid ühtlasi võib see suunata õpetaja
tähelepanu ning energia lühiajalistele ülesannetele,
mille puhul näitajad on kergesti mõõdetavad, viies
tähelepanu eemale pikemaajalisest süvenemisest õpetamisse, õppimisse ja õpilastesse keset keerukamaid
ning kestvamaid suhtesüsteeme.” (Ibid.) Lühidalt öeldes, kui hindamise saba liputab õppekava koera, kitsendab see hariduse mõistet. Eriti ohtlik on see alanud
aastatuhandel, mil järjest tähtsamaks saavad loovus
ja uuenduslikkus, mida aga standardiseerimine ning
ülalt alla suunatud ühekülgne ja tõenditepõhine juhtimine oluliselt piirab.
Lamedam on teatud mõttes loogiline tulem, kui
eirata õpetajate töö intellektuaalsust ja hoida kinni
agarast testimisel ja vaimselt lamedatel tõendipõhistel uuringutel rajanevast algelisest ainekavast. „Testitulemuste skaala, mille alusel haridust mõõdetakse,
ei sobi kokku teadmistepõhise ühiskonna sihtide ega
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mitme väärtusliku hariduseesmärgiga laiemalt” (ibid.,
lk xvii). Parimal juhul võib tõendipõhine uuring anda
teavet, kuid mitte kirjutada ette hariduspoliitikat
(Biesta 2005).
„Isegi anglosaksi maades näib kitsa standardimise laine olevat taandumas. Paljud lapsevanemad ja
õpetajad Inglismaal seisavad vastu sellele, et nende
lapsi testitakse rohkem kui kedagi teist maailmas,
ning valitsus on lõpetanud kogu standarditud testimise keskkoolides. Wales on kaotanud riiklike testide kohustuse üleüldse kuni 14-aastaseks saamiseni.
Asume suuremahuliste piirangute kümnendi lõppsirgel. Küsimus on selles, mis saab edasi” (Hargreaves et al. 2011, lk xvi).
USA-s on standardimisjärgse ajastu esiletõus
hariduses kõige silmatorkavam koolide standardimise ja privatiseerimise ühe tugevama ja autoriteetsema toetaja täielikus kannapöördes. Diane Ravitch
toetas jõuliselt üht poliitiliselt parempoolsemat ja
kurikuulsamat „õpitulemuste”-keskset lähenemist
üldhariduses viimasel kümnendil: No Child Left
Behind (NCLB) programmi, mis tegelikult tähendas,
et ükski laps ei jää testimata. 9. märtsil 2010 avaldas
Ravitch Wall Street Journal’is artikli, mis väärib pikemat tsiteerimist kui hariduses toimuvate muutuste
usaldusväärne märk: „1993. aasta jaanuaris riigiteenistusest lahkudes ei toetanud ma mitte üksnes haridusstandardeid, vaid ka kooli valikut. Olin hakanud
uskuma, et standardid ja valik võivad eksisteerida
koos just nagu erasektoris. Kui NCLB aruandlusrežiim president George W. Bushi valitsusajal riigi koolid vallutas, toetasin ma neid algatusi. Ent aja jooksul
kaotasin ma usu esmalt nii paljutõotavatesse algatustesse. (...) Lühidalt öeldes sai aruandlusest Ameerika
koolide jaoks painaja, mille tõttu astusid ellu koolilõpetajad, kes olid hästi koolitatud üksikute põhioskuste alal, kuid ei teadnud sageli midagi muust maailmast. Kõrgkoolid kurtsid sisseastujate teadmiste
ning oskuste halva kvaliteedi üle, väites, et neil pole
mitte ainult kesised teadmised maailmast, vaid nad
vajavad ikka veel ka põhioskuste lihvimist. See ei
olnud minu arusaam heast haridusest. (…) Praegune
rõhk aruandlusele on loonud koolides karistustekeskese õhkkonna.”

Ravitchi kui majanduskeskese ja parempoolse
poliitika ning erastamise ja vabaturu tulise pooldaja tänased järeldused peegeldavad selget hoiakut
aruandluse, privatiseerimise ja testimise vastu hariduses: ühtlasi on see kaitsekõne puhaste hariduslike, kogukondlike ja ühiskondlike väärtuste toetuseks ning märgiks standardimisjärgse ajastu tekkest
ja testide nimel õpetamise lõpust: „Me ei vaja turgu,
vaid läbimõeldud õppekava õpilaste koolitamiseks.
Valitsus peaks pühenduma iga kogukonna varustamisele heal tasemel kooliga, samuti nagu me püüdleme heade tuletõrjekomandode loomisele igas
kogukonnas. (...) Senisele kursile jäädes me lõhestame kogukondi, muudame koolid ühenäolisemaks
ja viletsamaks, anname õpilastele vale tagasisidet
nende saavutuste kohta ning loome erasektori, mis
nõrgestab meie haridust. Me ei kasvata õppureid, kes
oleksid teadlikud ja ette valmistatud kandma kodanikuvastutust. Sellepärast muutsin ma meelt koolireformi praeguse suuna asjus.”
Kokkuvõttes, nagu võime näha aruandlust ja tõestuspõhisust väärtustavast ning testimisele keskendunud hariduskäsituse saatusest, on varsti tarvis uut
visiooni reformidest, mis rajaneksid perede ja kogukondade rolli ümbermõtestamisel, samuti õppekavade
ja pedagoogika uuel rollil. Koolid üksinda ei suuda
(erinevalt konservatiivide väidetest) seista vastu klassivahedele ja tõrjutusele, koolid üksinda ei saa vastutada õpitulemuste eest. Hoolimata „konservatiivide
lobast on just lapsevanemad need, kes peale sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste tingimuste kujundavad lapse õpisuutlikkust” (Pinar 2006: 186). Pinar
juhib tähelepanu ka „iseõppimise kadunud maailmale” (ibid., lk 111, lk 188), öeldes, et kokkuvõttes ei
peitu haridus mitte pedagoogikas, vaid „iseõppimises”. Õpetamine ja õppimine kestvateks õpinguteks
valmistumisel tähendab võimekust praeguste ja tulevaste kultuuriliste, ühiskondlike ning majanduslike
murede lahendamiseks. Haridusasjatundjad peavad
möönma, et uuendusmeelsus ja loovus eeldavad teistsuguseid, paindlikumaid õppimis-, õpetamis- ja juhtimistingimusi kui need, mis valitsesid testidest juhinduval ja andmehulgast vaimustunud haridusreformi
ajastul.

4.5. Kokkuvõtteks
Pärast taasiseseisvumist sai kõigi kolme Balti rahva
suureks sihiks järele jõuda nn vanale Euroopale, nii
majandusarengu ja heaolu kui ka demokraatliku ühiskonnakorralduse poolest. Hariduses oli pilt aga teistsugune. Nagu ilmneb inimarengu indeksi hariduskomponendi analüüsist (vt joonised 1.2.4 ja 1.2.5 1.
peatükis, olid nii eeldatav keskmine õpinguaastate
arv kui ka täiskasvanute keskmine õpinguaastate arv
Balti riikides juba aastal 1980 täiesti sarnased muu
Euroopaga. Olulisi erinevusi ei ole tekkinud ka järg-
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nenud kümnenditel. Kuigi varasematel kümnendatel veel PISA uuringuid ei tehtud, on siiski põhjust
arvata, et mitte ainult õppe kestus, vaid ka inimeste
teadmiste tase mitmes valdkonnas (näiteks loodusja täppisteadustes, aga ka üldise lugemuse mõttes) on
Baltikumis olnud pikka aega samaväärne muu Euroopaga. Baltikum polnud kuigi rikas, aga see-eest hästi
haritud. Kui majanduselus oli (ja on) reformide fookuses jõukuse suurenemine (ehk praeguse Eesti valitsuskoalitsiooni juhterakonna sõnastuses „jõudmine

viie rikkama riigi hulka”), siis hariduse ees üheksakümnendate algul seisnud ülesanded olid teist laadi.
Ehkki mõningates (ennekõike riiki ja ühiskonda puudutavates) õppevaldkondades tuli muuta ka õpetuse
sisu, suunati peamine jõud ja energia struktuursetele
ümberkorraldustele: õppekava ülesehitusele ning suunitlusele, haridusprotsessi osaliste õiguste ja kohustuste vahekorrale, koolivõrgu ümberkujundamisele
jms.
Struktuursed reformid Baltikumi hariduses sattusid aega, mida Tero Autio kirjeldab oma käesolevale
peatükile lisatud kommentaaris kui hariduse globaalset reformimist laiemaks, rangemaks, kindlamaks ja
lamedamaks (Bigger, Tighter, Harder, Flatter). Hiljem
BTHF-strateegiaks nimetatu sisuks oli 1980-ndatel
alguse saanud üleilmne liikumine standardiseerimise
ja pingeridade, õpiväljundite ja edetabelite, testimise ja
mõõdikute poole; see oli liikumine, mis tõi haridusellu
süveneva tururegulatsiooni, konkurentsi ja ka totaalse kvaliteedihindamise. Baltlaste jaoks sai just BTHF
kohalike reformide poliitiliseks ja intellektuaalseks
keskkonnaks, see oli mõttehoovus, kust ammutati
ideid ja tarkust ning mida innukalt üle võeti. Kindlasti olid baltlased globaalselt domineerivat haridusparadigmat juurutades tublid õppijad, mõnikord ehk
ka liiga vähese kriitikameelega õppijad. Hulk Balti riikide, eriti just Eesti praegust hariduselu iseloomustavaid mõtteskeeme on otse pärit BTHF-paradigmast:
riigieksamite tulemuste põhjal avaldatavad koolide
pingeread koos veendumusega, et just need näitavadki
koolide headust, ülikoolide innukus uurida oma positsioone Times’i, Shanghai või mõnes teises järjestuses,
usk välise kvaliteedihindamise mõjukusse, õpiväljundite tervendavasse rolli jms. Eestis sobis BTHF hästi
kokku reformide ajal domineerinud rõhutatult liberaalse ühiskonnakäsitusega, tegelikult on aga ka 2011.
aasta kevade kõige kuumemad haridusdebatid pärit
just BTHF-maailmast, olgu selleks siis võitlus koolikatsete poolt ja vastu (mida hulk koole praktiseerib

selleks, et välja valida paremad esimesse klassi astujad), või siis kõrghariduses toimuv üleminekuhindamine, kus üritatakse mõõta eri õppeasutuste pakutava
õppe kvaliteeti ning selle alusel hariduselu korrastada.
Maailmaga ühte sammu käimine oli Balti riikide
jaoks paratamatu. Vaevalt oleks me saanud näiteks
üheksakümnendatel mingit BTHF-loogikast oluliselt erinevat hariduspoliitilist liini ajada. Polnud selleks ei aega (reformida tuli kiiresti ja põhjalikult) ega
ka võimekust – kohalik hariduspoliitiline eliit alles
kujunes. Intellektuaalsed impulsid muutusteks tulid
paratamatult väljastpoolt, mitte lähtuvalt kohalikest
veendumustest ega omaenda olude sügavamast analüüsist. Samas aitas BTHF ideoloogiline kontekst ja
surve oma turuliialduste ning totaalse mõõtmisusuga
tõenäoliselt ka muutusi kiirendada ning neid valutumalt avalikkusele selgitada – olgu näiteks kas või
rõhutatult mitmekesise ja autonoomse kõrgharidussektori kujunemise loogika Eestis. Nüüd juba küpsemad ja eneseteadlikumad, tuleb Balti rahvastel sisenemisel „standardimisjärgsesse ajastusse” olla kindlasti
ka kriitilisemad peavoolu skeemide suhtes ning rohkem arvestada omaenda ajaloolisi ning ühiskondlikke
eripärasid – tehes seejuures ka oluliselt rohkem omavahelist koostööd.
Kas Baltimaade hariduses ja selle tulevikusuundumustes võib juba praegu näha ühisjooni, kas on alust
tihedamaks hariduskoostööks? Arvestades sarnast
ajaloolist tausta, kahe viimase kümnendi reformide
sisulist ühesuunalisust ning ka mitme tulevikusuundumuse kattuvust, on alus tõhusamaks koostööks
kindlasti olemas. Koostööd saaks teha sellistes valdkondades nagu hariduse kvaliteedikindlustus, ühisõppekavad kõrghariduses, vähemusrahvuste koolide
tulevik, sh kasutatavad keelekümbluse mudelid ja sellealane kogemus ‒ terve hulk Baltimaade ühiseid haridusküsimusi ootab eestvedajaid ning tulevikulahenduste pakkujaid.
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5. PEATÜKK

Keeleruum ja inimkapital
Balti riikides
5.1. Sissejuhatus:
keeleoskus inimarengu tegurina
Triin Vihalemm, Maarja Siiner, Anu Masso
Eesti Inimarengu Aruanne käsitleb esimest korda
keeleküsimust eraldi teemapeatükina 27. Kas keeleoskus, keelte omandamine ja kasutamine on inimarengu
seisukohalt tähtis? Kuigi Balti riikide keelepoliitika
üle on viimase 20 aasta jooksul palju vaieldud, on keelt
käsitletud eeskätt riigi, mitte inimarengu seisukohalt.
Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on komme rääkida keelest kui autonoomsest nähtusest, mille tuleviku või
väljasuremise pärast tuntakse muret, unustades, et
keele saatus oleneb selle rääkijate olukorrast ja võimalusest keelt oma sotsiaalsete ja psühholoogiliste vajaduste rahuldamiseks kasutada (Jespersen 1964).
Inimese keeleresurssidest sõltub tema hakkamasaamine ühiskonnas ning võimalus osaleda selle ülesehitamise ja kujundamise protsessides. Keele kaudu
(taas)kehtestatakse sotsiaalsed norme, identiteete,
väärtusi ja võimusuhteid. Näiteks paljud maailma
majandust ja tulevikku puudutavad otsused võetakse
tänapäeval vastu inglise keeles. Inglise keelest on saanud tööturul, hariduses ja sotsiaalses hierarhias toimetulekuks hädavajalik kapital, selle (mitte)oskamisest on kujunemas uut tüüpi kirjaosk(amat)us, mis
määrab nii inimeste kui ka riikide võimalusi olulistes
küsimustes kaasa rääkida (Phillipson 2001).
Ametlik keelepoliitiline diskursus on suunatud
ühe või teise keele staatuse ja normi kaitsele, jättes
varju asjaolu, et poliitilised otsused ning neid täide
viiv keelekorralduslik tegevus mõjutavad otseselt keele
kasutajate eneseteostuse ja enda sotsiaalse positsioneerimise võimalusi (Kristiansdottir 2006). Kuigi eesti,
läti ja leedu keele kõnelejaid on vähe, on nende positisioon kujuteldaval keeleturul (Bourdieu 1991) tunduvalt paranenud nende keelte riigikeele ja EL-i ametliku
keele staatuse tõttu. Emakeelne toimimisruum garanteerib selle kõnelejatele teatud õigused ja sotsiaalse kapitali. Balti riikide arvukas vene jt emakeeltega
elanikkond sellist garanteeritud positsiooni enam ei
oma – neil tuleb omandada eesti, läti või leedu keel tei-

se keelena, mitte enam lihtsalt võõrkeelena. Võõrkeele
ja teise keele õppimisel on oluline kontseptuaalne vahe – kui võõrkeele õppijalt ei eelda keegi emakeele rääkijaga võrdset taset, võrreldakse teise keele õppija keeleoskust tahtlikult või tahtmatult emakeele rääkija
tasemega. Ka teise keele ja võõrkeele õpetamisel on
oluline kontseptuaalne vahe: võõrkeelt õpitakse suuremal või vähemal määral vabatahtlikult, selleks, et
tutvuda sellega, mis pole oma; teise keele õpe on aga
hädavajalik vahend selleks, et oma ühiskonnas hästi
edasi jõuda ja hakkama saada (Risager 2003). Teise
keele õppimine tähendab seega ka uute arusaamis- ja
suhtlusmustrite ning uue sotsiaalse identiteedi omandamist, mille käigus võidakse tunda end kaotavat
vanad identiteedid, suhtlusvõrgustikud ning harjumused (Kramsch 2002).
Venekeelse elanikkonna kohanemine uue olukorraga on üks olulisemaid proovikive taastatud rahvusriikide keelekorraldusele ja kogu rahvuspoliitikale.
Nende keelelise lõimumise üks tähtsaim osa on riigikeele teise keelena õpetamise ja kasutamise kontseptuaalne väljaarendamine.
2011. aasta kevadel Balti riikides läbi viidud uuring
näitab statistiliselt oluliste seoste olemasolu riigikeele/
teise keele ning võõrkeelte oskuse ning inimeste subjektiivselt tunnetatud elukvaliteedi, sotsiaal-majandusliku enesepositsioneeringu ning tulevikulootuste
vahel (vt tabel 5.1.1).
Balti riikides ilmnevad erinevad arengumustrid.
Eestis on eesti keele kui riigikeele/teise keele oskus
seotud inimeste subjektiivse elukvaliteedi ning sotsiaal-majandusliku staatusega. Lätis ja Leedus sarnast seost ei ilmne – elukvaliteedi hinnanguid ja enese
positsioneerimist diferentseerib hoopis rahvus, keeleoskusest sõltumata. Piltlikult öeldes ei saa Eestis rahvus- ja keeleküsimuste vahele tõmmata võrdusmärki,
vaid tuleb lahendada eeskätt erinevate rahvarühmade
(riigi)keelelise kapitaliseeritusega seonduvaid spetsii-

27 Käesoleva peatüki alapeatükkide 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.4, 5.5.1 ja 5.5.3 valmimist on toetanud Eesti Teadusfondi grant nr 8347. Toimetaja
ja autorid tänavad Tõnu Tenderit ja Maie Solli Eesti haridus- ja teadusministreeriumist abi eest andmete hankimisel ja taustainfo
andmisel; Livia Ruszthyt Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri direktoraadist Eurobaromeetri uuringu „Eurooplased ja nende
keeled” andmebaasi eest ning Gabrielle Hogan-Bruni ja Robert Phillipsoni käsikirja parandusettepanekute eest.
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Tabel 5.1.1. Keeleoskus Balti elanike elukvaliteedi, sotsiaal-majandusliku positsiooni
ning tulevikuootuste mõjutajana
Regressioonanalüüsil28 saadud seosed. Plussmärgid tabelis näitavad seose statistilist olulisust
(+++ p≤.001; ++ p≤.01; + p≤.05), tühi lahter märgib statistiliselt olulise seose puudumist.
Milliseks hindate
Milliseks hindate
Millises ühiskonnakipraegu oma pere
oma pere majandushis asute? (10 kujumajanduslikku olulikku olukorda 5 a
teldavat trepiastet)
korda?
pärast?
Leedu Eesti Läti Leedu Eesti Läti Leedu Eesti Läti Leedu

Kuivõrd olete rahul
oma elukvaliteediga?
Eesti
Rahvus
Riigikeele
oskus *
Inglise keele
oskus **
Muu võõrkeele
oskus **

Läti
++

+

+

+++
+++

+++

+++
++

+
++

+++

Kas seote iseenda ja
oma laste tulevikku
Eestiga, Lätiga, Leeduga?
Eesti Läti Leedu
++

+

+

+++

++

+++

+++

+

+

+++

+++

+

++

+

* Seosed on statistiliselt olulised ehk seosed esinevad nii elanikkonnas tervikuna kui ka eraldi venekeelse elanikkonna korral.
** Tabelis on esitatud seosed elanikkonna terviku kohta. Analüüsides vaid venekeelset elanikkonda, on seoste statistiline olulisustõenäosus madalam või
statistiline seos puudub.
Allikas: Balti inimarengu uuring 2011, Eesti Koostöö Kogu & TNS Emor

filisi probleeme. Eesti keele omandamise ja kasutamisega seonduvatel probleemidel on väga tugev sotsiaalse turvalisuse mõõde, mis eeldab ka keelepoliitiliste
sekkumiste (mõju) kompleksset analüüsi.
Tabelist 5.1.1 ilmneb ka võõrkeelte, eriti inglise
keele oskuse roll sotsiaalse diferentseerijana. Lätis ja
Leedus on inglise keele oskus (Leedus ka teiste võõrkeelte oskus) seotud inimeste elukvaliteedi, sotsiaalmajandusliku positsiooni ja tulevikuhinnangutega.
Eestis keeleoskusel üksi sellist otsest mõju ei ole, st
hinnangud eristuvad muude tegurite, näiteks vanuse,
hariduse jms lõikes.
Seega – keeleküsimused on inimarengu küsimused, niihästi indiviidi kui ka riigi tasandil. Balti riikides on ühe või teise keele oskus oluline kapital, mis
loob paremad eeldused inimeste eneseteostuseks, soodustab eneseusku ja -kindlust.
Käesoleva peatüki koostamise tõukejõuks on küsimus, kuidas inimeste keeleoskuse ning õpi- ja kasutuspraktikate arendamise kaudu toetada inimeste hakkamasaamist ja eneseteostust ühiskonnas, luua parem
ligipääs sotsiaalsetele hüvedele, osalus- ja otsustusvõimalustele. Kuidas toimivad sellest aspektist vaadatuna
keelepoliitikad ning keelekorraldus? Kas ja mis peaks
muutuma? Kuidas lõimida omavahel normide järgimise nõuet ja keele muutmisvõimalust eeldavat loovat kasutamist? Alljärgneva makrosotsioloogilise analüüsi eesmärk on markeerida probleemsed alad, mis
vajavad sügavamat ja senisest kriitilisemat analüüsi.
Poliitikad ja institutsionaalne struktuur ning tegevuspõhimõtted võivad muutuda kiiresti, inimeste igapäevased mõtte- ja käitumisrutiinid (praktikad) on
inertsemad. Poliitiline, institutsionaalne sekkumine
igapäevapraktikatesse on küllalt keeruline kunst, mida
Balti riigid paljuski katse-eksituse teel õpivad, sest sobivat mudelit on raske leida – iga riik on oma eripärase

kultuurilise, ajaloolise ja sotsiaal-majandusliku kontekstiga. Kindlasti saavad Balti riigid õppida üksteiselt ning
selleks on vaja võrdlevaid ülevaateid ning analüüse.
Tänuväärse võrdleva analüüsi Balti riikide keelepoliitika kujundamise lähtealuste ja protsessi kohta on
teinud Hogan-Brun, Ozolins, Ramoniene ja Rannut
(2009). Käesolev Inimarengu Aruande peatükk analüüsib keele(korralduse) küsimusi läbi Balti ühiskondade
majandus- ja kultuurilistesse struktuuridesse kätketud
toetavate ja takistavate tingimuste prisma. Analüüs ei
keskendu keelekasutusega seonduvatele igapäevapraktikatele, sest kasutab peamiselt sotsioloogiliselt laia
pintslitõmmet ehk massküsitluste andmeid. Kuid olemasolevaid kvalitatiivseteid uuringuid – mis võimaldavad keelelisi igapäevapraktikaid reaalselt välja tuua – on
kasutatud keeleõppe ja kasutuse probleemide põhjuste
selgitamisel ja hüpoteeside püstitamisel.
Peatükk algab üldise sotsio-demograafilise ja poliitilise konteksti ülevaatega, mis raamistab järgnevad riigispetsiifilised ülevaated. Alapeatükid 5.3 ja 5.4 analüüsivad, kuidas Eestis, Lätis ja Leedus on õnnestunud
laiendada riigikeele kui teise keele oskust ja kasutust.
Värsket ainest pakub eriti haridusreformi käsitlev alapeatükk 5.4. Et eesti keele (kui teise keele) oskusel on
tugev seos elukvaliteedi ning sotsiaalse toimetulekuga
(tabel 5.1.1), siis on riigikeele ning lõimumisega seotud
protsesside, analüüsil suurema tähelepanu all Eesti ning
Lätis ja Leedus toimuv jääb pigem taustale. Alapeatükk
5.5 keskendub Balti riikide elanike võõrkeelte oskuse,
kasutuse ja õppevõimaluste ning -motivatsiooni võrdlusele Euroopa kontekstis ning analüüsib, kuidas praegused (keelelised) ressursid ja toimimisstrateegiad
suudavad vastata neile väljakutsetele, mille on kaasa
toonud Balti riikide avatus ning ühinemine Euroopa
Liiduga. Analüüsil on veidi suurema tähelepanu fookuses Leedu, kus seosed võõrkeelte oskuse ja sotsiaalse

28 Regressioonianalüüs võimaldab välja tuua n-ö puhta seose kahe tunnuse, näiteks keeleoskuse ja elukvaliteedi hinnangu vahel, hoides
kontrolli all muude tegurite, näiteks vanuse, hariduse rahvuse jm mõju.
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ning majandusliku diferentseerituse vahel avalduvad
kõige tugevamalt (vt tabel 5.1.1). Kõik alapeatükid 5.3
kuni 5.5 lõppevad omaette kokkuvõtetega, kus tuuakse
välja peamised järeldused, edasist arutelu vajavad küsimused ning soovitused (ala)poliitikate kujundamiseks.
Korduste vältimise ja mahu kokkuhoiu eesmärgil ei ole
tehtud koondkokkuvõtet. Selle asemel pakub peatükk
5.6 vaate väljastpoolt. Balti riikide keelesituatsiooni ja
selle dünaamikat, keelekorralduse riske ja võimalusi
kommenteerivad Bristoli ja Baseli ülikooli vanemteadur Gabrielle Hogan-Brun, kes on siinseid keeleprotsesse väga põhjalikult uurinud, ning Kopenhaageni

Ärikooli professor Robert Phillipson, kes on põhjalikult
analüüsinud inglise keele ülemvõimuga seotud probleeme Euroopas. Nii see kriitilis-konstruktiivne kõrvalpilk kui ka kogu eelnev seisundianalüüs viitab selgesti
vajadusele keeleprotsesside ning poliitilise sekkumise
mõjude süstemaatiliseks võrdlevaks analüüsiks koostöös Eesti, Läti ja Leedu sotsiolingvistide, sotsiaalpsühholoogide, haridusteadlaste ja sotsioloogide ning praktikute vahel. Balti riikides on keelepraktikaid üsna vähe
uuritud, see valdkond vajaks ka suuremat riigipoolset
toetust interdistsiplinaarsetele (mikrotasandi) uuringutele.

5.2. Balti riikide lõimumis- ja
keelepoliitika Euroopa Liidu kontekstis
Triin Vihalemm, Maarja Siiner

5.2.1. Balti riikide ja Euroopa Liidu riikide
lõimumispoliitika
Kui Kanadas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides
kehtib sisserännet piirav immigrandiviisa ehk rohelise
kaardi süsteem, siis Euroopa riikidesse on sisseränne
Tabel 5.2.1. Etniliste vähemuste osakaal Eestis, Lätis
ja Leedus keeleti ja rahvuseti
Eesti

Läti

Leedu

% kogu rahvastikust
(vastavalt viimasele
rahvaloendusele)29

1 370 052

2 377 383

3 483 972

Nende inimeste osakaal
(% ja koguarv), kelle
emakeel ei ole riigikeel

33
(448 235)

42
(1 066 290)

18
(628 192)

42

16,5

Nende inimeste
osakaal, kes ise on oma
rahvusena määratlenud
muu kui põlisrahvuse
Peamised
vähemusgrupid (> 1%)
enesehinnanguline
määratlus
Vähemused (> 1%), kes
on oma emakeelena
määratlenud muu kui
riigikeele

32

venelasi 25,6
ukrainlasi 2,1
valgevenelasi 1,3

venelasi 29,6
valgevenelasi 4
ukrainlasi 2,7
poolakaid 2,5
leedukaid 1,4

poolakaid 6,7
venelasi 6,3
valgevenelasi 1,2

venelasi 29,7

venelasi 37,5
lätlasi 3

venelasi 8
poolakaid 5,6
leedukaid 1,3

Põhielanike osakaalu
muutus aastatel 1989–
2000/1

61,5–67,9

52–57,7

79,6–83,5

Venelaste osakaalu
muutus aastatel 1989–
2000/1

30,3–25,6

34–29,6

9,4–6,3

Teiste rahvuste
osakaalu muutus
aastatel 1989–2000/1

8,2–6,5

14–12,7

4–3,5

Riigikeele
(enesehinnangulise)
oskuse muutus aastatel
1989–2000/1

67–80

62–79

85–94

Allikad: 2000. a rahvaloendus Eestis ja Lätis; 2001. a Leedu rahvaloendus

olnud aastaid üsna vaba. Endistest koloniaalmaadest
hakkas sisserändajaid tulema pärast 1945. aastat. Sisserändajate laste haridusprobleemid tekkisid näiteks
Suurbritannias juba 1960. aastatel. Siiski muutus sisserännanute lõimumine poliitiliseks valupunktiks
alles paarkümmend aastat pärast võõrtööjõu värbamise algust, kui selgus, et ajutistest töölistest on saanud alalised asukad. EL ei reguleeri tsentraalselt keele,
kultuuri ja haridusvaldkondi ega ka sisserännanute
lõimumispoliitikaid. Samas on Euroopa Nõukogu
välja töötanud üldised põhimõtted ja praktilised abivahendid, nagu näiteks „Lõimumise käsiraamat poliitikutele ja praktikutele” (Niessen ja Schibel, 2004).
Euroopa kontekstis on lõimumine tähendanud eeskätt sisserännanute aktiivsemat osalust asukohamaa
ühiskonnaelus, samas kui keelelist lõimumist on peetud pigem iseenesestmõistetavaks. 1990. lõpust on aga
Hollandis, Taanis, Austrias, Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Belgias, Prantsusmaal ja Saksamaal pakutud sisserännanutele ka keeleõpet ning kursusi asukohamaa kultuurist, ühiskonnast ja ajaloost. Kursus(t)el
osalemine ja/või eksami sooritamine on teatud sotsiaalsete toetuste või hüvitiste saamise eeltingimus
(Jacobs ja Rea 2007; Hogan-Brun et al. 2009b). Taanis,
Hollandis ja Saksamaal on selliste kursuste läbinutelt
oodatud mitte ainult asukohamaa normide ja reeglite
tundmist, vaid ka nende tunnustamist ja järgimist (op.
cit., 10).
Balti riikide keelepoliitika ranged nõudmised ei
ole seega Euroopa kontekstis enam ootamatud. Balti
riikide keelelise lõimumise meetmeid ja seadusi on
küll mitmel pool kritiseeritud, kuid nende nõukogudeaegse massiivse sisserände ja venestamise tulemusel tekkinud keelelist ja demograafilist olukorda (vt
tabel 5.2.1 ja ka lisa 1) on Euroopa kontekstis siiski nii
erandlikeks peetud, et neid ei ole enamasti võrdlevatesse keelepoliitika analüüsidesse kaasatud.

29 Tabelis on kasutatud viimaseid rahvaloenduse andmeid. Alaliste elanike loendus näitab, et põhirahvuse osakaal on nüüdseks tõusnud.
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5.2.2. Lõimumis- ja keelepoliitika seos
sotsiaalsete struktuuridega
Balti riikide, eriti Eesti ja Läti kontrollivat ja aktiivset keelepoliitikat ning selle tekke tagamaid on põhjalikult käsitletud mitmes väljaandes (Hogan-Brun et
al. 2009a, Rannut 2008, Schmid 2008, Galbreath 2006,
Siiner 2006, Hogan-Brun ja Ramoniene 2005, Druviete 1997, kui nimetada mõnda). Balti riikides elava
venekeelse elanikkonna lõimumise probleeme on analüüsitud veelgi arvukamates väljaannnetes (värskematest ülevaadetest nt Eesti Inimarengu Aruanne 2007,
integratsiooni monitooring 2008, Muiznieks et al.
2010, Potashenko 2010). Käesolev alapeatükk skitseerib vaid ülevaatlikult keelekorralduse seadusandlikud
ja institutsionaalsed raamid Balti ühiskondade üldisema lõimumispoliitika ning sotsiaalsete ja majanduslike eripärade kontekstis (vt tabel 5.2.3).
Tagamaks riigikeele kasutuse ja toimimise igas eluvaldkonnas, on Balti riigid taasiseseisvumise järel viljelenud tugevat ja kotrollile suunatud keelepoliitikat
(Spolsky 2002, Siiner 2006). Erinevalt nõrgast keelepoliitikast, mida iseloomustavad harvad ja juhuslikud
keelekorralduse katsed, on tugevale keelepoliitikale
iseloomulik keele kuju, kasutust, staatust ja õpet reguleerivate seaduste ning neid täide saatvate institutsioonide suur hulk (op. cit.). Lisaks keeleseadusele reguleerivad seda Balti riikides ka hulk seadusemuudatusi,
määrusi, eeskirju, strateegiaid ja madalama astme
seadusi. Keelekorraldus juhindub seisukohast, et keelekasutuse aluseks olev kirjakeele norm peab säilima

Tabel 5.2.2. Etnolingvistiliste vähemuste enesehinnaguline riigikeele oskus Euroopa riikides 2005. aastal
Kasutab
peaaegu
iga päev

Enesehinnanguline
keeleoskuse tase
AlusVäga
Hea teadhea
mised

Suudab
suhelda

Balti riikide omavahelises võrdluses ilmnevad olulised eripärad. Leedukad on omal maal selges ülekaalus ning erinevalt Lätist ja Eestist on Leedus kaks
arvult peaaegu võrdset vähemust – venelased/venekeelsed ning poolakad (vt tabel 5.2.1). Vähemuste riigikeele oskus on parem kui Eestis ja Lätis, lähedane
Euroopa riikide keskmisele (vt tabel 5.2.2). Eestis ja
eriti Lätis on vähemuste riigikeele oskus oluliselt halvem (vt lisa 1). Umbes viiendik muukeelsetest ei saa
vähese keeleoskuse tõttu osaleda riigikeelses inforuumis ja ühiskonnaelus (tabel 5.2.1 ja 5.2.2). Paljudes
ühiskonnaelu valdkondades, nagu haridus, meedia,
teenindus, äri, eksisteerib rööbiti ka venekeelne inforuum. Selle püsimist toetab Euroopa kontekstis ainulaadne asjaolu, et (riigikeelne) enamus valdab vene
keelt (vt ptk 5.5).
Leedul oli keelepoliitilisteks muutusteks parem
stardipositsioon: juba nõukogude aja lõpul oskasid 33,5% venelastest ja 17% teiste rahvuste esindajatest enda hinnangul leedu keelt (Druviete 1997). Seevastu vaid 14% Eestis ja 21% Lätis elavatest venelastest
oskasid mingil määral kohalikku keelt, teiste rahvuste
esindajad veelgi vähem (vastavalt 12% ja 18%). Kuigi
vahepeal on olukord paranenud, on nii Eestis kui ka
Lätis sisserännanute ja nende järeltulijate riigikeele
oskus ikkagi madalam võrreldes teiste suure sisserännanute arvuga Lääne-Euroopa riikidega (tabelid 5.2.1
ja 5.2.2).

Eesti venekeelsed

73

64

23

50

26

Läti venekeelsed

81

67

24

48

28

Leedu venekeelsed

90

81

49

41

10

Leedu poolakad

90

80

36

58

7

Suurbritannia vähemused

88

85,5

64

26

10

Prantsusmaa vähemused

% kogu etnolingvistiliste
vähemuste alavalimist*

90,5

78

70

25

4,5

Saksamaa vähemused

90

87,5

45

49

6

Hollandi vähemused

83

74

68

32

0

91,5

89

72

26

2

Rootsi vähemused

* Siinses analüüsis on etnolingvstilise vähemusena käsitletud inimesi, kelle
emakeel ei ole riigikeel.
Allikas: Eurobarometer 2005

võimalikult rikkumatuna ning et vastavate institutsioonide ülesanne on seda keelenormi kaitsta. Selle
visiooni järgi kujutab üha kasvav riigikeelt kasutavate muukeelsete arv, toimetamata tekstide vohamine
jm halvasti reguleeritavad nähtused normi säilimisele
reaalset ohtu.
Nii leedu, läti kui ka eesti keelest sai ametlik riigikeel juba nõukogude aja lõpus ning seda sätestavate seaduste eesmärk oli eelkõige „markeerida võimu
ümberjaotamist” (Rannut 2008, 427). Keeleseadused,
mis võtsid vene keelelt ametliku keele staatuse ning
viisid sisse teatud ametikohtadel töötajatele riigikeele
oskuse nõude, jõustusid 1990 (Leedus), 1992 (Lätis) ja
1995 (Eestis). Keeleoskuse nõuded ja kontrollisüsteem
loodi kõigis kolmes riigis juba 1990. aastate alguses.
Erinevalt Lätist ja Eestist rakendas Leedu riigikeele kui teise keele õpet juba alates 1990. aastast. Keeleeksamitega alustati 1993. aastal ning 2003. aastaks
oli enamik muukeelseid täiskasvanuid omandanud
leedu keele, läbinud keeleeksami ja saanud vastava
taseme tunnistuse. Alates 1992. aastast saavad gümnaasiumi riigieksamid läbinud muukeelsed õpilased
automaatselt riigikeele oskuse tunnistuse (Ramonienė
2006). Leedu keel on kõigis koolides kohustuslik aine
ning alates 2011. aastast tuleb mitte-leedu õppekeelega
koolides vähemalt kahte Leedut puudutavat ainet õpetada kahes keeles.
Eesti ja Läti riigi finantseeritud ja koordineeritud
keeleõppeprogrammid lükati käima tunduvalt hiljem:
Eestis 1998. aastal (Tomusk 2010); Lätis võttis riik vastavad funktsioonid ja finantsvastutuse ÜRO arenguprogrammilt üle alles 2001. aastal (Rozenvalds 2010).
Läti keele teise keelena õpetamise kava käivitati siiski
veidi varem, 1999. aastal (Šalme 2006). Taasiseseisvuse esimesel aastakümnel keskendus keelekorraldus
pigem normi ja reeglite järgimise kontrollile kui tegelikule lõimumisele. Alles aastatel 1997–2000 töötati
Eestis välja lõimumispoliitika ning loodi sellega tege-
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levad institutsioonid (nt rahvastikuministri institutsioon ja Integratsiooni Sihtasutus), edaspidi ka kavad,
mis tegelesid keelekeskkonna kui terviku kujundamisega (Eesti keele arendamise strateegia 2004–201030
ja Eesti võõrkeelte strateegia kuni aastani 2015). Lätis
toimusid analoogsed protsessid veidi hiljem (vt tabel
5.2.3).
Venekeelsete gümnaasiumide täielikule riigikeelele ülemineku kava töötati Eestis välja 1993. ja Lätis
1998. aastal, kuid asendati hiljem mõlemas riigis 60/40
jaotusega, mis säilitas osalise venekeelse õppe. Haridusreformi rakendamine Eestis on olnud tunduvalt
aeglasem kui Lätis, osalt praktilisel ja osalt poliitilistel
põhjustel. Reformi algust on korduvalt edasi lükatud –
kavandatud stardiaastast 1997 sai aasta 2007 ning praeguseks on lõplik üleminek planeeritud 2011/12. õppeaastasse31. Lätis peavad venekeelsed keskkoolid juba
alates 2004/05. õppeaastast õpetama vähemalt 60%
ainetest läti keeles. Lätis on ka kasutusel kakskeelne
haridusmudel, kus juba põhikooli tasemel õpetatakse
mõningaid aineid läti keeles (Priedite 2005). Eestis
on põhikooli tasemel kasutusel vabatahtlikud keelekümblusprogrammid jt eesti keele süvaõppe vormid
(lähemalt alapeatükis 5.4.2).
Keelekorralduse olulisim tulemus Lätis ja Eestis on riigikeele laialdasem kasutamine, eriti töö- ja
ametialases suhtluses, kuid üldiselt on väljakujunenud keelekasutuse tavad küllaltki aeglased muutuma
(lähemalt alapeatükis 5.3). Protsesse mõjutavad ka
ühiskonna struktuurist tulenevad asjaolud. Teadlased on juhtinud tähelepanu sellele, et Eestis on muukeelsed nii geograafiliselt kui ka sotsiaalselt isoleeritumad kui Lätis. Suurem osa muukeelsest elanikkonnast
elab kontsentreeritult Kirde-Eestis, eestlased on seal
vähemuses. See vähendab omakorda võimalusi eesti
keelt praktiseerida. Ka töökoht ei motiveeri eesti keelt
omandama või/ja kasutama, sest kollektiivid on valdavalt venekeelsed või puuduvad väljavaated tööd saada
sootuks (Kirde-Eestis on kõrge töötute osakaal). Säärases sotsiaal-majanduslikus kontekstis on parimal
juhul võimalik säilitada passiivset keeleoskust. Sarnaste probleemidega kohti on ka Lätis (Daugavpils jt
nõukogude ajal loodud tööstuslinnad). Samas on Leedus keelekasutuse tavasid siiski õnnestunud muuta nii,
et avalikus ruumis kasutatakse valdavalt leedu keelt,
ka linnades, kus venekeelsed elanikud on ülekaalus
või suure osakaaluga (lähemalt alapeatükis 5.3.3).
Balti riikides on venekeelsel elanikkonnal suurem
oht töötuks jääda kui põhirahvusel ning ebapiisav riigikeele oskus vähendab nii karjääri- kui ka palgavõimalusi (Potashenko 2010, Hazans 2010, Lindemann
ja Saar 2008). Etnolingvistiline sotsiaal-majanduslik
eristumine on siiski suurim Eestis: Hazansi arvutuste
järgi oli aastatel 2000–2004 etniline palgalõhe Lätis

peaaegu kaks korda väiksem kui Eestis, samuti töötute osakaalu vahe enamuse ja vähemuse seas (Hazans
2010)32. Eestlastega võrdse edutamisvõimaluse saavutamiseks peavad venekeelsed töövõtjad oskama (lisaks
arusaamis- ja rääkimisoskusele) eesti keeles väga hästi
kirjutada (Lindemann ja Vöörmann 2009, pikemalt
alapeatükis 5.3.1). Keeleoskuse nõuded ja karjäärivõimalused tööturul on omavahel tihedalt seotud.
Ühelt poolt soodustab see kindlasti riigikeele õpet,
samas võivad karmid keelenõuded tööle võtmisel ka
takistada keeleoskuse arengut. Läti näitel võib öelda,
et majanduskasvu ajal rakendatud ajutine töölevõtu
tingimuste pehmendamine on just vastupidi suurendanud riigikeele kasutamist, sest inimesed said (uue)
töökeskkonna näol võimaluse läti keelt praktiseerida
(Hazans 2010).
Kindlasti mõjutas majandussurutis just tööturu
kaudu ka riigikeele omadamise motivatsiooni ning
praktikaid. Eestis võiks selle mõju olla siiski mõnevõrra väiksem kui Lätis-Leedus. Balti inimarengu
uuringu 2011 andmetel on Eestis venekeelsete elanike
subjektiivne rahulolu oma praeguse majandusliku
olukorraga ning isiklik majanduslik optimism veidi
suurem kui Lätis ja Leedus: olukord on rahuldav või
hea 66% arvates (Lätis-Leedus vastavalt 53% ja 50%).
Lähema viie aasta jooksul prognoosib oma (pere)
majandusliku olukorra paranemist 37% (Lätis ja Leedus vastavalt 27% ja 23%).
Nii Eestis kui ka Lätis on tugev venekeelne meediaruum, mis taastoodab ja soodustab kahe keelegrupi
vahelise suhtluspiiri säilimist. Venekeelne elanikkond
jälgib endiselt rohkem Venemaa tele- ja raadiokanaleid (Šulmane 2010, Vihalemm 2007). Kui Leedus jälgib 65% vene emakeelega vaatajaist-kuulajaist ka leedukeelseid raadio- ja televisioonikanaleid, siis Eestis ja
Lätis on see protsent väiksem (vastavalt 44% ja 46%)33.
Teoreetline võimalus, et keeleõppe üks motiveerijaid
võiks olla võimalus jälgida kohaliku meediat, pole
vähemalt Eestis eri põhjustel realiseerunud (Vihalemm 2002).
Uuringute (Potashenko 2010, Tabuns 2010, Vihalemm ja Kalmus 2009, Vihalemm ja Masso 2007,
Vihalemm 2007) tulemused viitavad, et Balti venekeelse elanikkonna identiteet võiks (tulevikus) kujuneda peamiselt nelja trajektoori mööda:
• etnokultuuriline vähemusidentiteet, mis põhineb
peamiselt keelel, religioonil jm kultuurielementidel;
•

kodanikuidentiteet, mis Leedus on põimunud ka
etniliste elementidega, Eestis aga rajaneb territoriaalsel lojaalsusel ja n-ö kohatundel;

•

rahvusülene, kosmopoliitne identiteet, mis on
tugevasti põimunud n-ö emantsipeerunud maa-

30 Praeguseks on vastu võetud uus arengukava 2011–2017.
31 Praegu nõuavad 11 venekeelset gümnaasiumi ja MTÜ Vene Kooli Nõukogu ülemineku edasilükkamist.
32 Leedu kohta andmed puuduvad.
33 Arvutused põhinevad uuringu Eurobaromeeter 2005 andmetel.
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Tabel 5.2.3. (Keeleline) lõimumine ning seda mõjutavad olulisemad poliitilised ning struktuursed tegurid
Balti riikides

Leedu

Läti

Eesti

Kodakondsus

Hariduskorraldus

Haridusreformi
rakendamisperiood olnud
pikem kui Lätis.
Kava kohaselt peaks
Mittekodanike
endiste vene õppekeelega
õigusliku staatuse gümnaasiumide üleminek
reguleerimine
eestikeelsele aineõppele
algas varem kui
vähemalt 60% ulatuses
Lätis.
viidama lõpule 2011/12.
Väiksem mitteõppeaastal*.
kodanike arv
võrreldes Lätiga,
Vabatahtlik keelekümblus
kuid rohkem
põhikooli tasemel jm keele
Venemaa
süvaõppe vormid.
kodanikke.
Eesti keeles õpetatakse
mõningaid aineid ka
põhikooli tasemel, kuid see
on vabatahtlik.

Kodakondsusseaduse
vastuvõtmine
venis.
Rohkem
kodakondsuseta
isikuid, kuid
vähem Venemaa
kodanikke kui
Eestis.

Kodakondsuse
nullvariant.

Endised vene õppekeelega
gümnaasiumid läksid üle
lätikeelsele aineõppele
suhteliselt lühema ajaga
kui Eestis ja kakskeelsele
õppele üleminek lõppes
Lätis 2007. aastal**.

Keelekorraldus

1990. aastate I poolel loodi
esialgne keelenõuete ja
-tasemete ning nende
kontrolli süsteem.

GruppidevaheGeograafiline
lised kontaktid
jaotus
ja abielud

Venekeelne
elanikkond
kontsentreerunud
peamiselt KirdeEesti linnadesse
ning Tallinnasse.

Üsna suured etnilised vahed
tööturu positsioonide hõivamises.
Eestlaste ja eesti keelt teise
keelena kõnelejate vahel on
võrdsed karjäärivõimalused vaid
siis, kui viimaste riigikeele oskus
on kõrgtasemel. Venekeelsetel on
suurem oht töötuks jääda.
Venekeelse elanikkonna
subjektiivne rahulolu on
oma praeguse majandusliku
olukorraga suhteliselt suurem
kui Lätis-Leedus: 34% hindab
halvaks ja 66% rahuldavaks
või heaks; vahe eestlaste
hinnangutega 9%.

Veidi ühtlasem
regionaalne
jaotus kui Eestis;
venekeelsed
enamuses Riias
ning Latgale
regiooni linnades.

Veidi suuremad etnilised
erinevused tööhõives eri
sektorites (Eestiga võrreldes),
kuid tööturu positsioonide
hõivamises on vahed lätlaste ja
läti keelt teise keelena kõnelejate
vahel väiksemad kui Eestis.
Venekeelsetel suurem oht töötuks
jääda. Venekeelse elanikkonna
subjektiivne hinnang isiklikule
majanduslikule olukorrale:
47% hindab halvaks ja 53%
rahuldavaks või heaks, vahe
lätlaste hinnangutega on 8%.

Tihedad kontaktid
Keelekorralduslikud reformid
nii era- kui ka
Kõige ühtlasem
ja keeleõppe süsteem paigas
tööelus (täpsed
regionaalne jaotus
juba alates 1990. aastate
uuringuandmed
Balti riikides.
esimesest poolest.
puuduvad).

Võrdlevad andmed tööturu
diferentseerumise kohta
puuduvad. Venekeelsete
rahulolematus isikliku
majandusliku olukorraga suur
(50% hindab halvaks), hinnangute
vahe leedukatega on 22%.

1997–1999 loodi riiklik
keeleõppe-süsteem ja
riigikeele õppe strateegia;
vastu võeti riiklik
lõimumiskava ning loodi
sellega tegelevad asutused.
Esialgset keeleeksamite
süsteemi muudeti 1999. ja
2008. aastal.

Vaid umbes 3%
eestlastest on
abielus mitteeestlasega.
Eestlasest sõpru
on väidetavalt
60%-l ning
eestlasest
töökaaslasi 80%-l
Eestis elavate
teiste rahvuste
esindajatest****.

Töötati välja ja võeti vastu
eesti keele arengukava ning
võõrkeelte strateegia.
1990. aastate I poolel loodi
esialgne keelenõuete ja
-tasemete ning nende
kontrolli süsteem.

20% lätlastest
on abielus
mitte-lätlasega.
Keeleõppesüsteem loodi
Lätlasest sõpru on
algselt (1995–2001) ÜRO
väidetavalt 75%-l
arengukavade raames, hiljem
ning lätlasest
läks see riiklikku haldusse ja
Põhikooli tasemel
töökaaslasi 90%-l
arendusse.
õpetatakse alates 1997.
Lätis elavate
aastast vähemalt kahte
teiste rahvuste
2000. aastate alguses võeti
ainet läti keeles, kakskeelse
esindajatest****.
vastu riiklik lõimumiskava
õppe mudelid kasutuses
ning loodi sellega tegelevad
alates 1999. aastast.
asutused.
Leedu keel on kõigis
koolides kohustuslik
aine, alates 2011. aastast
õpetatakse leedu keeles
ka mõningaid Leeduga
seotud aineid. Kakskeelsed
mudelid koolides alates
2001. aastast.

Tööturu etnilis-keeleline
diferentseerumine. Subjektiivne rahulolu majandusliku olukorraga ning
isiklik majanduslik optimism

* Mitu kooli Tallinnas ning Ida-Virumaal tegid 2011. aasta kevadel taotluse ülemineku edasilükkamiseks, neid menetleb haridus- ja teadusministeerium.
** Puuduvad kindlad andmed, kas lätikeelne õpe kõigis koolides ka reaalselt toimub, lähemalt alapeatükis 5.4.3.
*** Andmed Eesti kohta on pärit 2000. aasta rahvaloendusest; andmed Läti kohta Balti Sotsiaalteaduste Instituudi uurimustest.
**** Allikad: Eesti integratsiooni monitooring 2010 ning Läti uuring „Keel”.

ilmavaatega, kus riikidel ja institutsioonidel on
üldse väiksem roll;
•

diasporaa-identiteet, mida toidab nõukogudeaegne nostalgia ning Venemaa imperialistlik diskursus.

Kolme esimese identiteedimustri kujunemisel mängivad olulist rolli riigikeele kui teise keelega
seonduvad veendumused. Kui riigikeele integratiivne
väärtus (lähemalt alapeatükis 5.3.1.) on venekeelse
elanikkonna silmis madal, võib see soodustada identi-

teediloomet kui vastureaktsiooni sunnitud keelelisele
lõimumisele (nt tugevdada kosmopoliitset, üle-rahvuselist enesemääratlust kui n-ö hädavarianti). Riigikeele kasvav integratiivne väärtus etniliste vähemuste
seas võib soodustada kodanikuidentiteedi kujunemist.
Tabelis 5.2.3 on ülevaatlikult skitseeritud keelelise
lõimumise protsessi sotsiaal-majanduslik ja poliitiline
raamistik kolmes Balti riigis. Järgnevates alapeatükkides analüüsitakse lähemalt eesti, läti ja leedu keele kui
(venekeelse elanikkonna jaoks) teise keele kehtestamisega seonduvaid sotsiaalseid probleeme ning protsesse.
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5.3. Keelepoliitika rakendamine ja
selle seos venekeelse elanikkonna
lõimumisega
Maarja Siiner, Triin Vihalemm

5.3.1. Keelepoliitika mõju keelekasutusele
Eestis
Taasiseseisvumise esimesel kümnendil peeti üksikindiviidi ise vastutavaks selle eest, kas ja kuidas ta riigikeele
omandas. Keele mitteomandamist seoti avalikus diskursuses eelkõige isikliku tahtmatusega, sellest johtuvalt
tuli inimesi keeleõppeks sundida, kasutades karistusmeetmeid, nagu rahatrahv või ametikohast ilmajäämise
võimalus34. Alles teisel iseseisvuskümnendil töötati välja
keeleõppe toetamiseks vajalikud infrastruktuurid (tabel
5.2.3). Nagu selgub tabelist 5.3.1, on venekeelse elanikkonna hoiakute mõjutamine üsna hästi õnnestunud –
enamik möönab, et eesti keele oskus on töö saamisel
oluline või lausa möödapääsmatu ning et ainult vene
keelega Eestis probleemitult enam läbi ei saa.
Tabel 5.3.1. Eesti venekeelse elanikkonna hinnangud
eesti keele vajalikkusele aastatel 1990–2008 (väitega
nõustunute osakaal protsentides)
1990*

1995

2005

2008

Eesti keelt on vaja (mitte-eestlastel)*
osata eelkõige selleks, et saada head
töökohta

9

66

75

79

Kui oled hea spetsialist või omad
tutvusi, saad hea töökoha ka eesti
keelt oskamata

38

43

53

37

Kui inimene oskab eesti keelt, pole
oluline, et ta kuulub teise rahvusse

29

49

64

23

Kui muulane õpib ära eesti keele,
suurendab see eelkõige vastastikust
usaldust eestlastega

–

–

68

38

Seni pole mul ainult vene keeles
suheldes probleeme olnud

65

56

ek

9

* 1990. aasta andmed pärinevad 1995. aasta küsimustikust, kus osalejatel
paluti vastata retrospektiivselt.
Allikas: 1990 ja 1995 – Emori küsitlus; 2005 – „Mina. Maailm. Meedia”; 2008
– integratsiooni monitooring

Tabel 5.3.2. Mis keeles suhtlevad venekeelsed Eesti
elanikud eestlastega?
% vastanutest

1995

2008

eesti keeles

13

33

vene keeles

51

34

Vaheldumisi vene ja eesti (inglise) keeles

36

33

Allikad: 1995 Emor; 2008 integratsiooni monitooring

Edwards (1985) eristab kaht tüüpi motivatsiooni (domineeriva) keele omandamisel ja kasutamisel. Instrumentaalne motivatsioon on seotud ratsionaalse sooviga keele kaudu saavutada
selgeid hüvesid (paremad hinded, hea töökoht, kõrgem palk vms). Enamusrühma keelt võidakse soovida omandada-kasutada ka soovist samastuda,
jagada ühist sotsiaalset ruumi, olla tunnustatud
„meiena” (vt ka Gardner 1985). Tabelist 5.3.1 on
näha, et aastatel 1990–2008 on tugevnenud instrumentaalset motivatsiooni toitvad veendumused –
eesti keel on vajalik hea töökoha saamiseks, onupojapoliitika ja head tööoskused üksi ei aita. Integratiivset motivatsiooni toetavad hoiakud (kui inimene
oskab eesti keelt, pole oluline, et ta kuulub teise rahvusse; kui muulane õpib ära eesti keele, suurendab
see usaldust eestlastega) tugevnesid järk-järgult, kuid
viimasel ajal on taas maad võtnud skeptitsism. Tõenäoliselt on siin roll nii pronkssõduri konfliktil kui
ka masu tõttu pingestunud tööturul.
Eestis läbiviidud küsitlused tõendavad Gardneri
(1985) teooriat integratiivse motiivi tähtsusest teise
keele omandamisel – mida parem on küsitletu eesti
keele oskus, seda rohkem on ta motiveeritud lõimuma
(Vihalemm 2008, 2010). Vähene või puuduv integratiivne motiiv ning vaid vähesed otsesed kokkupuuted
eestlastega võivad viia keele pidžniseerumiseni35 (Tender 2010).
Suhtlus venekeelse ja eestlasest vestluspartneri
vahel toimub praegu sagedamini eesti keeles ja harvemini ainult vene keeles kui 15 aastat tagasi (tabel
5.3.2). Selle põhjus võib olla nii eestlaste, eriti noorema
põlvkonna vähesem vene keele oskus, kuid ka eesti
keele staatuse tõus ühiskondlikus sfääris.
Eesti keeleteadlased leiavad, et keelepoliitika seni
saavutatud tulemused ei anna põhjust rahuloluks.
Rannut (2008) on süüdistanud poliitikuid selles, et
NATO ja EL-iga ühinemisega seotud pragmaatilised
kaalutlused on jätnud varju keeleolukorra normaliseerimise eesmärgid ja seetõttu on protsess tunduvalt
aeglustunud. Tomusk (2010) väidab: „Oma peaaegu
14-aastase töökogemuse põhjal Keeleinspektsioonis
võin öelda, et loomulikult lootsime nii 1989. kui ka
1995. aasta keeleseadusest enamat.”
Siiani pole suudetud teaduslikult tõestada, et kontrolli tugevdamine ja karistuste karmistamine kiirendab keelelist lõimumist või sunnib inimesi rohkem

34 Eesti keele oskust on seotud isikuomadustega, nagu edumeelsus ja tublidus, ning puuduvat keeleoskust laiskuse/tahtmatusega.
35 Pidžniseerumine on keelelise kohanemise protsess, kus kõnelejad lihtsustavad keelt seda mitte emakeelena kõnelejatega suhtlemisel
(Bryam 2004), selle tulemusel tekib madala staatusega allkeel.
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riigikeelt kasutama. Vastupidi, on näiteid selle kohta,
et tugev ja kontrollile suunatud keelepoliitika toimib
väga aeglaselt olukordades, kus keelekasutus erineb
tunduvalt keelepoliitika eesmärgist, näiteks Prantsusmaal ja Iisraelis (Spolsky 2002). Sama võib kehtida
Eesti puhul, kuigi siinne ajaloolis-kultuuriline taust
erineb tunduvalt. Suur hulk venekeelseid inimesi, kellel on passiivne eesti keele oskus, ei liigu sealt edasi
aktiivse keeleoskuse suunas. Probleeme võib olla mitu,
paljud neid ulatuvad keelepoliitikast väljapoole. Allpool käsitleme peamisi neist lähemalt.
Normatiivne ja kontrollile suunatud keelepoliitika
Nagu eespool mainitud, on eesti keelepoliitika eesmärk eesti kirjakeele normi kaitse ja õige kasutuse
kontrollimine ja tagamine. Eestlaste hulgas on üsna
levinud arusaam, et kui teised rahvused ja ka eestlased ise keelt ebakorrektselt kasutavad, ohustab see nii
keele kui ka rahvuskultuuri säilimist (Kõnno ja Seliste
2005, Ehala et al. 2006). Ka venekeelsed on omaks võtnud hoiaku, et nad võivad riigikeelt vaid siis kasutada,
kui suudavad seda teha korrektselt ja peaaegu aktsenditult, mis pärsib tunduvalt nende aktiivset keelekasutust ning selle läbi ka võimalust oma aktiivset keeleoskust parandada. Seda väljendab ka Eesti venekeelsete
elanike kriitilisus oma riigikeele oskuse suhtes36.
Normatiivne paradigma, mille järgi mitte-eesti
emakeelega Eesti elanik saab eesti keelt kasutama hakata
siis, kui ta on omandanud (kirja-)keelenormi, väldib/
püüab vältida aktsenti ja emakeele (grammatika) mõjutusi eesti keele kasutamisel, kujunes välja juba nõukogude ajal. See mõjutas tugevasti eesti keele õpetamist
teise keelena 1990. aastatel (kohati ka praeguseni) – õpe
keskendus peamiselt kirjakeele normi ja õpikutekstide
korrektselt pähe õppimisele. Pikaajalised uurinud türgi
päritolu noorte taani keele teise keelena omandamise
viisidest (Jørgensen 2010) näitavad aga, et loomulik teise
keele omandamine toimub just nimelt keeli segades ehk
siis kasutades kõiki olemasolevaid/omandatud keeleressursse korraga, vastavalt vajadusele.
Keele omandamine on pikaajaline protsess, inimene ei õpi keelt ära, et seda siis kasutama hakata,
vaid õpib keelt selle kasutamise abil, kontekstuaalselt
ja õppimine saab toimida vaid siis, kui seda on mingis kontekstis võimalik kasutada ehk ära proovida.
Jørgensen kasutab selleks terminit languaging (keelemine), märkimaks, et tegu pole mingi keelenormi
kasutamisega, vaid psühholoogilise funktsiooni ning
loomingulise tegevusega, mille eesmärk on enesekehtestamine suhtluses teiste inimestega ning selle läbi
oma vajaduste rahuldamine. Et mitmekeelsed inimesed kasutavad korraga ja vastavalt kontekstile kõiki
neile kättesaavaid keeleressursse, vaidlustab Jørgensen kakskeelsuse termini, pakkudes selle asemele termini polükeelsed, sest mitme keele valdajate/kasutajate keelelises käitumises on jooni, mis ei ole omased

kummalegi keelenormile, vaid on süntees mitmest
keelest ja see on uus keeleline praktika.
Eestis läbiviidud uuringud venekeelsete noorte
eesti ja vene keele kasutuse kohta (Zabrodskaja 2008,
Verschik 2009) näitavad samuti, et teise keele omandamine mõjutab nii emakeelt kui ka õpitavat keelt
ning tegu pole mitte keelenormide segamise, vaid
täiesti uute foneetiliste, grammatiliste ja morfoloogiliste lahenduste loomisega, mis ei kuulu ei ühte ega
teise keelenormi. Zabrodskaja tõstatab küsimuse: kas
kujuneb uus eesti vene keele versioon? Seega näitavad keelekasutuse uuringud, et teise keele õpe ei seisne
mitte selle võimalikult korrektses omandamises, vaid
on pikaajaline keeruline protsess, mis toob kaasa ka
muutuse enese sotsiaalses ja kultuurilises positsioneerimises. Kahjuks on nii Eesti meedias, haridussüsteemis kui ka ühiskonnas normiks ükskeelsus (eesti keelt
peab rääkima nagu eestlane ja inglise keelt nagu inglane) ning tavaks on tähtsustada keelenormi säilimist
ja kaitset teiste keelte mõjude eest. Eespool kirjeldatud
polükeelsus kui keelelise kohanemise või keelemise
protsess on selles kontekstis tõlgendatud kui normiväline, isegi häbiväärne – kui sa korralikult rääkida ei
oska, siis parem ära üldse räägi. On alust arvata, et selline vähene tolerantsus keeleliste variatsioonide suhtes
mõjub pärssivalt keelelisele lõimumisele, eriti olukordades, kus see on juba eelnevalt raskendatud isiku ea,
sotsiaalse positisooni või geograafilise asukoha tõttu.
Ka normkeele paradigmaga tihedasti seotud rahvuslik paradigma raskendab etniliste vähemuste keelelist lõimumist. Selle paradigma aluseks on eesti keele
ja kultuuri lahutamatus, mis valitseb näiteks eesti keele
õpetamises emakeelena. Nõukogude ajal õpetati venekeelsetes koolides eesti keelt sisuliselt võõrkeelena, sest
nende koolide lõpetajate edasine hariduskäik ja karjäär
ei sõltunud eesti keele oskusest. Eesti keele õpe teise
keelena on alles üsna noor kontseptsioon. Selle aluseks peaks olema käsitlus eesti keelest kui eri kultuure
ühendavast, neutraalsest keelest, mille omandamine ja
omaks pidamine ei tähenda oma kultuurilisest kuuluvusest loobumist, vaid kultuurilise tõlkimise võime
omandamist.
Olukord eesti keele õpetamises teise keelena on
palju paranenud võrreldes 1990. aastate algusega, mil
suuline keel seisnes õpikuteksti peast kordamises (Vare
1993, Vare 1998). Õppevahendite, metoodika ja õpetajate järelõppe osas on vaeva nähtud, kuid kahtlemata
seisab palju tööd veel ees seoses eestikeelse aineõppega
gümnaasiumiastmes (lähemalt alapeatükis 5.4).
Ühiskonna sotsiaal-majanduslikku struktuuri
kätketud mõjutegurid
Lisaks keelepoliitikast ja keelekorraldusest tulenevatele teguritele ei soosi Eesti ühiskonna sotsiaalmajanduslik struktuur kohati eesti keele kiiret ja valutut omandamist. Paljudel venekeelsetel koolinoortel ja

36 2011. a Balti inimarengu uuringu andmetel on Eesti venekeelsete vastajate hinnang oma eesti keele osaoskustele (arusaamine, rääkimine, kirjutamine) oluliselt madalam Läti ja Leedu venekeelsete vastajate hinnangutest. Kui 45% Leedu ning 23% Läti venekeelsetest
leidsid, et nad valdavad leedu/läti keelt vabalt, siis vaid 8% Eesti venekeelseid andis oma oskusele niivõrd kõrge hinnangu.

123 |

Tabel 5.3.3. Eesti venekeelsete sissetulek, haridus,
ühiskondlik positsioon ja enesehinnang olenevalt
nende riigikeele oskusest (veergudes 100% = oma
keeleoskusele vastava hinnangu andnud vastajad)
Ei oska eesti
keelt

Peamiselt
passiivne
keeleoskus

Aktiivne keeleoskus

Netosissetulek pereliikme kohta 2011
Alla ≥385 euro

10

33

37

Alla ≤ 250 euro

30

30

30

Kõrg

0

18

37

Kesk

70

65

53

Põhi

20

17

10

Haridus

Staatus
Iseendale tööandja

2,5

7

3

Tippjuht

4

3

4

Spetsialist,
projektijuht, ametnik,
teenidaja

5

9,5

33

Tööline

30

28

17

Üliõpilane, õpilane

9

8

18

12,5

19

9

30

22

9

Töötu
Pensionär

Enese positsiooni nägemine kujuteldavas ühiskonnakihis37
Kõrge (7–10
„trepiaste”)

5

35

49

Madal (4–1
„trepiaste”)

62

40

18

Allikas: Balti inimarengu uuring 2011

nende õpetajatel on endiselt liiga vähe otseseid kontakte eestlastega. Probleem on eriti terav Ida-Virumaal – venekeelsed elavad sisuliselt omaette enklaavides ning nii eestlased ja kui ka eesti poliitikud hoiavad
sealt eemale, sest nad ei pea Ida-Virumaa endisi tööstuslinnu enam eesti linnadeks. Eraldi sotsiaalsetes
ruumides elamise praktikad on tugevasti juurdunud
ka Tallinna linnaosades. Noorte jaoks jääb peamiseks
eesti keele kasutuse kohaks koolitund, samas keele
ainult koolitunnis õppimisest keeleoskuse parandamiseks ei piisa (Verschik 2005).
Paljude venekeelsete gümnaasiumi- ja keskeriõppeasutuste lõpetajate kehv eesti keele oskus takistab/raskendab töö leidmist ja edasiõppimist Eesti kõrgkoolides
(Verschik 2004, 2005, Rannut 2004). See on omakorda
kaasa toonud palgalõhed eestlaste ja venekeelsete töövõtjate vahel, suurema töötuse venekeelsete hulgas ning
venekeelsete noorte halvemad karjäärivõimalused.
Paradoksaalselt toetab eraldatud koolisüsteem assimileeruvat kohanemist – paljud edumeelsemad ja sotsiaalselt paremal järjel venekeelsed vanemad eelistavad saata
oma lapsed eestikeelsetesse koolidesse. Ka koolidele on

see toonud kaasa hulga (hariduspoliitilisi, pedagoogilisi
ja kultuuripsühholoogilisi) probleeme, kuidas kultuuripaljususe sissetungiga toime tulla, sest eesti koolid õpetavad nii ajalugu, ühiskonnaõpetust kui ka eesti keelt
lähtudes eestlastest ja eesti kultuurist.
Riigikeele oskus sotsiaalse eristajana
Nii objektiivsed andmed kui ka küsitlustes esiletulev
enesehinnag viitab sellele, et muu emakeelega inimesed seovad head riigikeele oskust parema sissetuleku
võimaluse ning kõrgema staatusega. Neile, kes keelt
üldse ei oska, vaadatakse ülalt alla. Vähemalt keelehoiakute suhtes on poliitikutel seega õnnestunud
püstitatud eesmärk saavutada – parandada riigikeele
staatust etniliste vähemuste hulgas ning luua seeläbi instrumentaalne motivatsioon selle aktiivsemaks
õppeks ja kasutamiseks. Sellel arengul on aga oma varjuküljed. Inimesi, kes eesti keelt erinevatel põhjustel ei
ole suutnud ära õppida, ähvardab oht sattuda veelgi
suuremasse sotsiaalsesse isolatsiooni, mis takistab ka
keeleoskuse parandamist. Nad võivad mitte leida tööd
või töötavad kohtadel, kus neil puudub otsene kontakt
(eestikeelsete) klientidega ja kus nende töökaaslased
on sarnases olukorras monokeelsed vähese või olematu eesti keele oskusega inimesed. Tekib nõiaring,
kus süvenev madal sotsiaal-majanduslik enesehinnang ja keeleline lootusetus teineteist võimendavad.
Lihtsalt hea eesti keele oskus ei taga samas venekeelsetele eestlastega sarnaseid karjääri- ja palgavõimalusi. Selleks on vaja väga head kirjalikku keeleoskust (Lindemann ja Vöörmann 2009), mis kinnitab, et
eelmainitud kirjakeele normil on ka kõrge turuväärtus. Nagu kvalitatiivsed uuringud on näidanud, võib
kirjakeele normi valdamine muutuda tööalaste võimusuhete kehtestamise vahendiks ning töötaja kollektiivi (mitte)omaksvõtu kriteeriumiks (Vihalemm
2010). Tõenäoliselt võivad sellised kogemused ka pärssida keele omandamisel intergatiivset motivatsiooni
(tabel 5.3.3) ning toita kahtlust, et (heast) keeleoskusest üksi ühiskonda lõimumisel ei piisa ning tegelikult
oodatakse assimileerumist, nt perekonnanime eestipäraseks muutmist (Vihalemm 2010). Järgides Berry
(1992) lihtsat kultuurilise kohandumise mudelit38,
võib püstitada hüpoteesi, et instrumentaalne orientatsioon ning normatiivne keeleideoloogia võivad soodustada pigem separatsiooni/marginaliseerumist või
vastupidi, assimilatsiooni.
Kuigi lõimumiskava 2008–2013 rõhutab endisest rohkem kodanikuühiskonnas osalemist ja lõimumise majanduslikke aspekte, domineerib igapäevases meedia- ja poliitilises diskursuses endiselt hoiak

37 Küsimuse originaalne sõnastus oli: „Inimesed asuvad ühiskonnas erinevates kihtides. Tinglikult saab seda kujutleda trepina, millel
võib liikuda nii üles, päris tippu kui ka alla, päris põhja. Trepi ülemine, kümnes aste kujutab ühiskonna tippu, kõige rikkamaid ja mõjukamaid inimesi. Alumine, esimene aste aga on neile, kes tunnevad, et on praktiliselt ühiskonnast välja tõrjutud. Kuidas Te hindate,
millisel astmel, millises ühiskonnakihis asute praegu Teie?”
38 Berry (1992) pakub nelja akulturatsioonimudelit, mis sõltuvad vastusest kahele küsimusele: kas isik soovib arendada suhteid
enamusgrupiga ja kas ta soovib säilitada oma kuuluvust vähemusgruppi? Neli mudelit on: lõimumine (tihe kontakt enamusgrupiga,
kusjuures säilib enesemääratlus ja kokkukuluvus päritolugrupiga), assimilatsioon, separatsioon (enesemääratlus vähemusgruppi
liikmena, enamusgrupi vältimine) ja marginaliseerumine (kontaktide vältimine nii vähemus- kui ka enamusgrupiga).
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Läti keele oskuse ja kasutuse muutumine
Venekeelse jm mitte-lätikeelse elanikkonna läti keele
oskus on tasapisi paranenud. Kui veel 1996. aastal vastas 41% vene emakeelega inimesi Lätis, et nad ei oska
ühtegi muud keelt, siis aastal 2008 oli monokeel-seid
vaid 10%. Nende vastanute hulk, kelle hinnangul nende
läti keele oskus on kas heal või keskmisel tasemel39, on
kasvanud 29% võrra (joonis 5.3.1). Praeguseks on iga
teine muu emakeelega inimene suuteline end läti keeles
kas heal või keskmisel tasemel väljenduma. Hea on enesehinnanguline riigikeele oskus noorte seas – 73% vastanuist nooremas vanusegrupis (15–34-aastased) hindas oma keeleoskust keskmiseks või heaks.
Hea ja keskmise läti keele oskusega inimeste
hulk on kasvanud eriti perioodil 2004–2008 (vt joonis 5.3.1). See oli majanduskasvu aeg, mil inimeste
töölevõtmisel esitatud keelenõuded liberaliseerusid.
Hazans (2010) väidab, et kuigi lühikeses ajaperspektiivis kahanes valdavalt lätikeelse suhtluse osatähtsus töökohal, siis pikemas ajaperspektiivis keeleoskus
paranes, sest tekkis võimalus lätlastega suheldes tasapisi läti keelt harjutada (vt ka joonis 5.3.2).
Nõukogude ajal kujunenud ühepoolset kakskeelsust on õnnestunud vähendada nii muu emakeelga
inimeste kasvava läti keele oskuse, kui ka noorema
põlvkonna lätlaste kahaneva vene keele oskuse tõttu.
2008. aastal hindas vaid 54% noortest lätlastest oma
vene keele oskust heaks, 38% hinnagul oli nende vene
keele oskus kasin ja 8% ei osanud üldse vene keelt. Erinevalt Eestist on Lätis vähem eeldusi, et noored võtavad omavahelises suhtluses abiks inglise keele, sest
vähemusgrupi läti keele oskus on parem kui inglise
keele oskus (lähemalt alapeatükis 5.5.1).
Vene keelt peeti 2009. aastal Lätis ikka veel rahvastevahelise suhtlemise keeleks. Ühelt poolt väidavad
venekeelsed vastanud, et riiklikes asutustes ja omavalitsustes toimub kogu suhtlus läti keeles (47%) või
peamiselt läti keeles (36%) (haridus- ja teadusministeerium 2010). Samal ajal väidab 62% venekeelsetest
vastanutest, et viimase viie-kuue aasta jooksul pole
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5.3.2. Keeleline lõimumine Lätis

Joonis 5.3.1. Läti keele kui teise keele oskus (100%
need, kelle emakeel ei ole läti keel)

1996

„keel kõigepealt”. Normatiivse ja kontrollile suunatud
keelepoliitika teke pärast taasiseseisvumist oli minevikku silmas pidades arusaadav (Hogan-Brun et al.
2007, Smith 2003), kuid ei suuda enam vastata nendele väljakutsetele, mida toob kaasa Eesti uus positsioon üha avarduvas ja globaliseeruvas maailmas.
Eesti väiksus ja demograafilised eripärad ei võimalda
kopeerida mujal Euroopas kasutatud lahendusi. Eestil
endal tuleb olla innovatiivne, kasutades ja julgustades
rohujuure tasandil tekkinud initsiatiive, mis pakuvad
lahendusi ja alternatiive üha süvenevale keele- ja rahvusgruppide vahelisele eraldumisele.

Ei oska üldse

Teine (keskmine) tase

Esimene (madalaim) tase

Kolmas (kõrgeim) tase

Allikas: monitooring „Keel”, Balti Sotsiaalteaduste Instituut ja Läti Riiklik
Keeleõppe Agentuur

nad olnud olukorras, kus neid poleks poes või ametiasutuses vene keeles teenindatud, 21% oli seda kogenud vaid paaril korral ja 3,5% tihti (haridus- ja teadusministeerium 2010).
Nende lätlaste huk, kes leiavad, et hea vene keele
oskus on oluline, on kasvanud – kui 1997 nõustus sellega 62%, siis 2008. aastal nõustus 73%. Küllalt tihedad gruppidevahelised kontaktid (tabel 5.2.3) aitavad
vene keele väärtust säilitada. Nii kvalitatiivsed kui ka
kvantitatiivsed uuringud näitavad, et lätlaste praktika minna üle vene keelele on üsna püsiv ning võetud
omaks ka noorema põlvkonna hulgas – näiteks kasutavad lätlastest sõjaväeteenistuses olijad teenistusaja
lõpus rohkem vene keelt kui alguses (Priedite 2005).
Läti keelt kasutatakse üha laialdasemalt tööalases suhtluses – nende vastanute arv, kes kasutasid tööl
ainult või peamiselt vene keelt, on vähenenud (joonis 5.3.2). Sagedamini kasutavad eri rahvusest inimesed omavahelises suhtluses nii vene kui ka läti keelt,
ühe (kas läti või vene) keele hoidmine on vähenenud
(Hazans 2010). Seega on muutunud ka lätlaste keelepraktikad – kasutatakse rohkem keelevahetust.
Privaatsfääris on läti keele kasutamine eri rahvuste vahelises suhtluses vähem populaarne. Kuigi
29% vene vm emakeelega inimestel on mõni pereliige
lätlane, (BSI40 2004), räägib vaid 9% kodus ainult või
peamiselt läti keeles (joonis 5.3.2).
BSI 2010. aastal läbi viidud keelehoiakute uuring
näitab, et väljavaade paremale haridusele (64% vastanuist) ja töö- ning karjäärivõimalustele (58% vastanuist) on peamised läti keele õppe motivaatorid. Ligikaudu iga teine muu emakeelega vastaja tähtsustas ka
suhtlemise aspekti – läti keelt on vaja osata, et teha
end arusaadavaks vestluskaaslasele, kes ei oska vene

39 Selles uuringus paluti vastanutel ise oma läti keele kirjutamise, rääkimise ja lugemise oskust hinnata. Küsimustik sisaldas keeleoskuse
taseme osas vastusevariante. Üldine keeleoskuse indeks kalkuleeriti üksiktunnuste matemaatilise keskmise baasil.
40 Balti Sotsiaalteaduste Instituut, siin ja edaspidi BSI
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Joonis 5.3.2. Läti keele kui teise keele kasutus eri
sfäärides (100% need, kelle emakeel ei ole läti keel)
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keelt. Üldiselt ei mängi läti keele õppimisel integratiivne motiiv kuigi suurt rolli: kõigest neljandik leidis,
et läti keelt on vaja õppida selleks, et lätlastega sõbraks
või kontakti saada, kuuluvustunnet või seotust Lätiga
nimetati motiivina veelgi harvem (vaid 8% vastanuist).
Läti keelt teise keelena kasutajate arvates soodustaks selle aktiivsemat kasutust see, kui lätlased suhtleks ise kindlameelsemalt läti keeles ja oleks avatumad
kontaktideks teiste rahvustega (BSI 2010).
Venekeelsete suhtarv on suurim pealinnas Riias
ning Latgale piirkonnas Daugavpilsi ja Rezekne linnades. Kui Riias on kõrgemal või keskmisel tasemel läti
(kui teise) keele oskajate osakaal viimase kümne aasta
jooksul kasvanud 30%, siis Latgale piirkonnas on kasv
samal ajal olnud vaid 10% (BSI andmed). Seda võib
põhjendada tööturu eripäradega – Riias on rohkem
atraktiivseid töökohti ja kõrgemad keeleoskuse nõuded, samuti sotsiaaldemograafiliste faktoritega (Riias
on rohkem haritud ja noort elanikkonda). Samas on
huvitav see, et Latgale piirkonnas kasutatavad venekeelsed suhtluses kohalike ametiasutustega ja kirjalikus ärisuhtluses rohkem läti kui vene keelt (Kļavinska 2009).
Keelehoiakud ja enesemääratlus
Venekeelse elanikkonna hoiak läti keele suhtes on
positiivne (v.a aastatel 2002–2004, mil protestiti venekeelse gümnaasiumi reformi vastu). BSI 2008. aasta keelehoiakute uuringu andmetel pidas 94% venekeelsetest vastanutest läti keele oskust väga tähtsaks
või tähtsaks. Venekeelse elanikkonna suhtumist nii
läti kui ka vene keelde iseloomustab pigem instrumentaalne, pragmaatiline lähenemine. Haridusreformi vastastes protsestides oli peamine argument
õpilaste akadeemiline edasijõudmine, mitte identiteedimuutused. Ligi kaks kolmandikku venekeelse-
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test Läti elanikest ei tähtsusta oma etnokultuurilist
identiteeti ega tunne muret selle (võimaliku) kaotamise pärast (BSI 2010). Seega võib venekeelsel elanikkonnal olla raske aru saada lätlaste murest oma keele
kui etnilise ja kultuurilise identiteedi peamise tunnuse säilimise pärast.
Kokkuvõtteks võib öelda, et läti keele positisioon
Lätis on üldiselt paranenud, otsustades venekeelse
elanikkonna (enesehinnangulise) läti keele oskuse
taseme tõusu järgi. Samas on läti keele kasutamine
laienenud-sagenenud märgatavalt aeglasemas tempos. Läti keelt kasutatakse rahvustevahelises suhtluses
eeskätt tööl või riigiasutustes. Põlvkondade vahetudes
võib läti keele tähtsus rahvustevahelises suhtluses kasvada, sest muukeelsete noorte läti keele oskus paraneb
ja läti noorte vene keele oskus kahaneb. Juba praegu
toovad venekeelsed Läti elanikud esile lätlaste viletsamaks muutuva vene keele oskuse kui olulise põhjuse
läti keele omandamiseks. Läti ühiskonnas on senise
keelepoliitika ja keelekorralduse tõhususele antud erinevaid hinnanguid. Haridus- ja teadusministeerium
ning mõned eksperdid leiavad, et läti keele kasutamine
on suurenenud just tänu keelekorralduslikule tegevusele. Samas viitavad tööturu ökonomeetrilised analüüsid, et hoopis töölevõtmise reeglite liberaliseerimine majanduskasvu tingimustes on läti keele oskust
arendanud ja selle kasutust soodustanud (Hazans
2010). Võttes arvesse, et vilets läti keele oskus on töö
leidmisel endiselt olulisim takistus, ei tohiks (erasektori) tööandjad kehtestada liig karme keelenõudeid.
Tuhande erasektori ametinimetusega kaasnevad keelenõuded tuleks uuesti läbi vaadata ning täpsustada,
mida on silmas peetud „õigustatud avaliku huvi”
all, mille alusel teatud taseme keeleoskust nõutakse.
Lisaks sellele on vaja laiendada keeleõppetegevust nt
sotsiaalsete erivajadustega inimestele, parandamaks
nende lõimumist Läti ühiskonda.

5.3.3. Leedu etnolingvistilised
vähemused ja nende keeleline
kohanemine
Meilute Ramonienė
Arengud pärast taasiseseisvumist
Enamik Leedus elavatest vähemustest võis kodakondsusseaduse nullvariandi tõttu omandada Leedu kodakondsuse, mis süvendas üldist positiivset hoiakut keelelise lõimumise suhtes. Kiiresti käivitati leedu keele
kui teise keele õpetamise süsteem. Suurem osa Leedu
venekeelsest elanikkonnast on praeguseks kaks- või
mitmekeelsed. Suurem osa täiskasvanutest, kes töötavad leedu keele oskust (ja kasutust) nõudvatel ametikohtadel, on keeleeksami läbinud ning saanud nõutud
taseme tõendi (Ramonienė 2006).
Leedukate selge ülekaalu tõttu pakub ka igapäevaelu Leedu keelelistele vähemusrühmadele leedu keele
praktiseerimisvõimalusi. Lisaks töökohale ja ametiasutustele kasutatase leedu keelt järjest sagedamini
ka perekonnasiseselt, suhtluses perekonna noorimate

liikmetega. Ka kõige multikultuursemates linnades
Vilniuses ja Klaipėdas on leedu keele mitteoskajaid
alla 1% (Ramonienė 2010)41.
Etnolingvistiliste vähemuste üldine suhtumine
leedu keelde on positiivne (tabel 5.3.4). Absoluutne
enamus (96%) suurimates linnades elavatest muu
emakeelega inimestest pidas leedu keelt väga oluliseks
või oluliseks (TNS-Gallup, 2008–2009).
Keelekasutus mitmerahvuselistes linnades
Individuaalne mitmekeelsus on eriti levinud suuremate linnade elanike seas. Näiteks põhikooli õpilaste
kodudes kõneldakse kokku 37 eri keelt! Tabel 5.3.5
toob ära suuremate linnade muu emakeelega elanike
hinnangud oma leedu keele kasutussagedusele (tabel
5.3.5). Leedu keelt kasutatakse tihedamini Kaunases
ja Klaipėdas, sest mitteleedulaste suhtarv on seal Vilniusega võrreldes väiksem. Kaunases, kus nende suhtarv on eriti väike, kasutavad venekeelsed ametlikus ja
poolametlikus suhtluses rohkem leedu kui vene keelt
(tabel 5.3.5).
Keelekasutuse seisukohalt on huvitav Visaginase
näide. Visaginase linn asutati alles 1975. aastal ja sinna
asusid elama Ignalina tuumajaama töötajad koos peredega. Praeguseks moodustavad leedukad linna elanikkonnast vaid 15% ja ülejäänud linlased kuuluvad 40 eri
rahvusesse ning räägivad peamiselt vene keelt. Nõukogude ajal oli suhtluskeeleks vene keel, kuid taasiseseisvumise järel on vahekord kiiresti muutunud leedu keele
kasuks. Vene keelt kasutatakse peamiselt kodus jm eraelus, avalikus sektoris ja töökohtades on vene keel aeglaselt oma tähtsuse kaotanud. Venekeelsete õpilaste ja
keskkoolide arv üha kahaneb, osa vene vanemaid saadab oma lapsed leedukeelsesse kooli või lasteaeda.
Üle 65% Visaginase keskkooli lõpetajatest läheb edasi
õppima (leedukeelsetesse) kõrgkoolidesse (Konickaja
2009). Vaatamata ebasoodsatele demograafilistele oludele on toimunud üsna kiire nihe keelepraktikates. Üks
põhjusi on ilmselt Viusaginase elanike kõrge haridustase – neil on eeldatavasti nii keskmisest suurem õppimisvõime kui ka soov leedu keele omandamise kaudu
säilitada oma ühiskondlik positsioon.
Leedu keele õpetamine teise keelena
Leedu koolides ja täiskasvanute keeleõppes tehtud
reformide käigus kehtestati leedu keele teise keelna
õpetamise ühtne metoodika ja tasemehinnangud.
1990. aastal avati Vilniuse ülikoolis leedu keele uuringute osakond, mille eesmärk oli arendada välja meetodid ja õppematerjalid leedu keele teise keelena
õpetamiseks. 1995. aastal töötasid selle osakonna spetsialistid koos Euroopa Nõukogu ekspertidega välja
leedu keele kui teise keele nõuded, mis olid vastavuses
Europa Liidu keeleoskuse nõuetega42, samuti töötati
välja nii noorte kui ka täiskasvanute leedu keele õppe
kava, õpikud ja keeleeksamid ning põhimõtted, mis
sisaldasid ka sisu kohaldamist vastavalt muutustele

Tabel 5.3.4. Etnolingvistiliste vähemuste hoiakud
leedu keele õppimise suhtes
nõustunute
%

Miks on oluline leedu keelt osata?
Leedu kodanik peab oskama leedu keelt

67

Et end ühiskonnast mitte isoleerituna tunda

35

Selleks, et mind koheldaks võrdväärselt

29

Et ühiskond mind omaks võtaks

20

Muul põhjusel

3

Ei vastanud

0,4

Allikas: TNS-Gallup, 2008/2009

Tabel 5.3.5. Leedu keele kasutus sõltuvalt olukorrast
ja vestluspartnerist (100% need, kelle emakeel ei ole
leedu keel)

Leedu keele
kasutamine

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
42,5% ela- 28,7% ela7,1% elanikest on
nikest on
nikest on
muust rah- muust rah- muust rahvusest
vusest
vusest
Tihti Vahel Tihti Vahel Tihti Vahel

Vestluses naabritega

41

39

54

42

90

10

Vestluses sõprade ja
tuttavatega

43

35

51

38

76

20

71,5

20

77

18

94,5

5,5
5,5

Teeninduses ja
ühiskondlikus sektoris
Meditsiiniasutustes

69

17

75

19

94

Ametiasutustes

73

14

76

15

91

8

Kirjalikul suhtlemisel

51,5

33

39

40

65

27,5

Raamatuid lugedes

28

28,5

32

24

33

50,5

Ajalehti ja ajakirju lugedes

48

33

38

39

62

28

Raadiot kuulates

43

42

47

41

64

26

Televiisorit vadates

56

36

55

39

73

25

Internetis

37

15

31

18

40

15

Allikas: TNS-Gallup, 2008/2009

ühiskonnas. Avatud Ühiskonna Fondi toetusel töötas 1996.–2006. aastal õpetajatest ja lektoritest koosnev meeskond välja leedu keele õpikud muukeelsetele
keskkoolidele.
Reformile järgnenud 20 aastat on viinud märgatavate tulemusteni. Nii noored kui ka täiskasvanud muu
emakeelega inimesed on leedu keele edukalt omandanud. Lõpueksamid sooritanud noored (ainus kohustuslik lõpueksam on leedu keele kui riigikeele eksam)
on üldiselt võimelised jätkama oma õpinguid kõrgemates õppeasutustes ja kasutama leedu keelt kõigis
elusfäärides. Muukeelsete vanemate lapsed õpivad
edukalt Leedu kõrgkoolides, kus leedu keel on peamine õppekeel.
Leedu suurimad vähemusgrupid, venelased, poolakad ja valgevenelased, võivad vastavalt haridusseadusele lasta oma lastel õppida kas omakeelsetes koolides või saata nad leedu koolidesse. Muukeelsed koolid
õpetavad haridus- ja teadusministeeriumi vastu võetud üldise õppekava alusel, kuhu kuulub emakeele õpe
(samas mahus nagu leedu keel leedu koolides) ning rii-

41 Allikas: Keelekasutus ja etniline päritolu Leedu linnades, läbi viidud aastatel 2007–2009.
42 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, 2004. Cambridge University Press.
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gikeele õpe. Kõik vene ja poola keele ning kirjanduse
õpikud 1.–12. klassini on toodetud Leedus ja muud
õpikud on leedu keelest tõlgitud.
Praegu on Leedus 36 venekeelset keskkooli (2,6%
kõigist koolidest) ja 62 poolakeelset keskkooli (4,5%),
54 koolis õpetatakse mitmes keeles (leedu, poola ja
vene) ning ühes koolis toimub õpe valgevene keeles143.
Leedukeelsetes koolides õppivate õpilaste hulk on viimase 20 aastaga kasvanud 82,4%-lt 92,8%-ni, samas kui
venekeelsetes koolides käivate laste arv on alates 1990.
aastast vähenenud 15,3%-lt 4%-ni, etniliste vähemuste
hulgas kasvab tendents oma lapsi riigikeelsetesse koolidesse saata. Poolakad on siinkohal erand – poola keeles õppijate arv on alates 1990. aastast kasvanud 2,3%-lt
3,4%-ni ning avatud on uusi poolakeelseid koole. Samas
tuleb märkida, et poolakeelsete koolide õpilaste arv on
viimasel ajal siiski veidi kahanenud negatiivse iibe ja
leedukeelsete koolide eelistamise tõttu.
Leedu poolakate ja venekeelsete elanike
erinevad kohanemisteed
Viimase 20 aastaga on Leedu suurimate vähemusgruppide, poolakate ja venekeelsete, meelestatus lõimumise
suhtes olnud positiivne, kuid nad on kasutanud selleks
erinevaid teid (Kasatkina ja Leončikas 2003).
Poolakad, kes elavad peamiselt riigi edelaosas ja
pealinnas Vilniuses, läksid nõukogude ajal suuresti üle
vene keelele ning saatsid oma lapsi venekeelsetesse koolidesse. Nüüd rõhutavad nad igal moel oma etnilist kuuluvust (Juozeliūnienė 1996: 200), kultiveerides poola
identiteeti ja etnilist eripära mitmel erineval moel, sh
poola koolide abil (Hogan-Brun, Ramonienė 2005:
434–436). Enamik Vilniuses elavaid poolakaid oskab ja
kasutab iga päev kõiki kolme keelt (leedu, poola, vene).
Venekeelne vähemus on läinud teist teed. Linnas
elavad venekeelsed tunnevad rahvuse- ja keelekaaslastega vähem ühtekuuluvust. Sotsioloogilised uuringud
näitavad, et venekeelsed on poliitiliselt passiivsemad
ning osalevad vähem kodanikuühiskonnas kui leedukad ja poolakad (Kasatkina ja Leončikas 2003). Paljud
venekeelsed vanemad saadavad oma lapsi leedukeelsetesse koolidesse.
Hoolimata poola ja vene perede erinevatest kohanemise strateegiatest, on sotsioloogid täheldanud, et
nii poola kui ka venekeelsed noored sulanduvad hõlpsasti leedu(keelsesse) ühiskonda (Leončikas 2007).
Poola noorte kiiret keelelis-kultuurilist kohanemist
võib seletada haridusorientatsioonidega – vaid vähesed
poolakeelsete keskkoolide lõpetajatest jätkavad kõrgkooliõpinguid Poola ülikoolides, enamik omandab
kõrghariduse Leedus (Smok … 2010, Ranking … 2009).

5.3.4. Kokkuvõte
Balti riikide lõimumispoliitika keskmes on olnud
riigikeele omandamine ja tihe kasutamine etniliskeeleliste vähemuste poolt. Ühtse riigikeele kasutusele võtmist taasiseseisvumise järel peeti aastaküm-

nete pikkuse venestamise ja ühepoolse kakskeelsuse
perioodi järel hädavajalikuks, et keeleline olukord
normaliseeruks. Leedu tulemused nii sotsiaalse kui ka
keelelise lõimumise osas on Balti riikidest parimad,
mida on kindlasti soodustanud parem stardipositsioon 1990. aastal ja suurem leedukate osakaal rahvastikus. Samas mängivad leedu keele positsiooni tugevnemisel ühiskonnas olulist rolli ka leedu keele õpet ja
õpetamist puudutavad reformid.
Eestis ja Lätis on keelelist lõimumist raskendanud
muu emakeelega inimeste suurem osakaal elanikkonnas. Nende kahe Balti riigi keelekorraldus ja -ideoloogia
on üldjoontes sarnased, kaasa arvatud gümnaasiumi
riigikeelsele 60/40 õppele ülemineku reform (lähemalt järgmises alapeatükis). Erinevalt Eestist on Lätis
siiski olemas kakskeelse õppe kogemus põhikoolis.
Eestiga võrreldes on Lätis vene keele positsioon
tugevam. Kuigi muutused tööotsijatele esitatavates keelenõudmistes, ümberkorraldused vähemuste
hariduses ning täiskasvanute keeleõppes ja testimises
on läti keele oskust tunduvalt parandanud, on keeleline käitumine jäänud suures osas samaks – vene
keelt kasutatakse endiselt ulatuslikult poolametlikus
ja eraviisilises suhtluses, samuti ei peeta seda probleemiks avalikus sfääris. Kuigi Euroopa Nõukogu
lõimumistaseme indikaatori järgi on bietnilised abielud märk sellest, et etnilised vähemused on ühiskonda kiiresti sulandunud, näitab Läti kogemus, et
bietnilised pered ei ole sugugi suurimad keelelisele
lõimumisele kaasaaitajad.
Tööturul esitatavate keelenõuete pehmendamine
võib paradoksaalsel moel aktiivse keeleoskuse tekkele hästi mõjuda, sest tööturule pääsenutel on parem
võimalus keelt praktiseerida ja suhtluse kaudu täiendada. Võrreldes Eestiga on Lätis tööturg etnilis-keeleliselt vähem segregeerunud, st tööturule pääsemine ja
sellega kaasnevad karjäärivõimalused võivad ajapikku
soosida riigikeele täiendamist ja kasutamist. Kui tööturul on kord juba „jalg ukse vahele” saadud, on edasine keeleoskuse arendamine lihtsam. Kakskeelse
hariduse käivitamine Lätis juba põhikooli tasmel
mängib samuti olulist rolli, võimaldades noortel, kes
ei ole huvitatud edasiõppimisest ning soovivad tööle
minna, saavutada vajalik läti keele oskus põhikoolis.
Eestis, kus sotsiaalne, majanduslik ja geograafiline
segregeerumine on suurem kui Lätis ja Leedus, võivad ranged keele korrektse kasutamise nõuded sümboolset piiri keelegruppide vahel veelgi süvendada. On
oht, et ettevõtlikumad, keeleoskuse ning hea haridusega venekeelsed noored löövad käega ja otsivad tööd
mujal. Ulatuslikum väljaränne toob kindlasti kahju
Eesti majandusele ning tekitab vajaduse tuua kõrgharidusega spetsialiste sisse mujalt. See omakorda suurendab inglise keele kasutamist töökohal, nt inseneride
ja tööliste vahelises suhtluses. Keeleoskus ei tähenda
mitte vaid grammatika ja häälduse valdamist, vaid ka
julgust, soovi ja oskust keelt kasutada ning siinkohal

43 Väikestes asulates ja linnades on segakoolid, kus eri klassides õpetatakse eri keeltes.
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mängib suurt rolli eestlaste valmisolek suhelda ning
heatahtlik suhtumine keeleõppijatesse.
Eesti suurimaks proovikiviks on üsna suur geograafiliselt eraldatud ja sotsiaalselt ning ka majanduslikult tõrjutud venekeelsete grupp, kelle puhul senised keeleõppe meetodid ja keelepoliitilised strateegiad
ilmselgelt tulemusteni ei vii. Lootus, et see grupp kas
kolib Eestist ära või sureb aegamööda välja, pole õigustet, sest sotsiaalne ja majanduslik tõrjutus, nt LääneEuroopast tuntud getostumine, kandub edasi ka uuele
põlvkonnale, kellel on juba tunduvalt raskem tõrjutusest välja murda. Kogemus näitab, et sellises mastaabis

sotsiaalse probleemi lahendamiseks jääb keeleõppest
üksi väheseks.
Selles olukorras on haridussüsteemil võtmeroll.
Eesti kool on küllaltki demokraatlik selles mõttes, et
õpilaste eesti keele oskuse tase ei ole seotud vanemate
sotsio-kultuurilise kapitaliga (mida kapitaliseeritumad vanemad, seda parem keeleoskus, lähemalt alapeatükis 5.4.3). On vähe lootust, et gümnaasiumi tasemel eestikeelsele õppele üleminek probleemi lahendab,
sest sotsiaal-majanduslikult kehvemal järjel perede
lapsed ilmselt gümnaasiumi ei jõuagi. Seetõttu on oluline alustada kakskeelse õppega juba põhikoolis.

5.4. Vähemuste haridus keele- ja
lõimumispoliitika kontekstis
5.4.1. Muukeelsete koolide
haridusreform Eestis ja Lätis
Anu Masso, Katrin Kello
Nõukogude aja pärandina eksisteerivad Eestis ja Lätis
eraldi koolid eesti/läti ja vene emakeelega õpilastele.
Tõsi, vene emakeelega õpilastele suunatud koolides ja
klassides44 õppijate osakaal on pärast taasiseseisvumist
märgatavalt kahanenud – Eestis näiteks 37 protsendilt
20-le (Leedu kohta vt alapeatükk 5.3.3). Praegu õpib
Eestis muukeelsetes koolides umbes viiendik ja Lätis
veerand õpilastest. Samuti ei ole enam tegu eraldiseisvate koolisüsteemidega nagu nõukogude ajal – alates
1990ndate lõpust kehtivad riigi- ja venekeelsetes koolides ühised õppekavad ja sarnased õpikud (v.a keeleainete osas). Alates 1990. aastatest on suurendatud ka
riigikeelse aineõppe osakaalu seni venekeelsetes koolides. Praegu eeldavad seadused, et endised venekeelsed
keskkoolid/gümnaasiumid peavad pakkuma 60% ulatuses riigikeelset aineõpet. Mõlema maa reformide eesmärgiks on kuulutatud muukeelsete noorte parem toimetulek tööturul ja kõrgkoolis. Järgnev peatükk vaatleb
riigikeelsele õpetamisele ülemineku võimalusi ja kitsaskohti.

5.4.2. Üleminek eestikeelsele
õppele Eestis
Anu Masso, Katrin Kello
Eestis peaks eestikeelsele õppele üleminek olema toimunud 2011/12. õppeaastaks. Põhikooli tasemel, erinevalt Lätist, pole Eestis riigikeelne õpe kohustuslik, kuid
paljudes venekeelsetes koolides õpetatakse lisaks eesti
keele tundidele üht või mitut ainet eesti keeles. Samuti
on riik toetanud Kanada mudeli järgi toimuvat keele-

kümblusõpet. Sellistes või muidu süvendatud eesti keele
õppega klassides osaleb praegu umbes viiendik vene
emakeelega õpilastele suunatud koolis käijate koguarvust (haridus- ja teadusministeerium 2011).
Kuigi Lätis ja mujal Euroopas on rakendatud erinevaid
kakskeelse aineõppe vorme ka õppetunni tasandil (vt nt
Housen 2002), pole Eestis õppeaine või ainetunni tasandi
kakskeelsest õppest kõnelda soovitatud. Eesti ametlik seisukoht on, et õpetaja peaks rääkima võimalust mööda
peamiselt eesti keeles ning kasutama vene keelt pigem
hädaabina: „Ülemineku eesmärk on eestikeelse aineõpetuse sisseviimine, seetõttu ei ole kakskeelne õppetund
lahenduseks” (haridus- ja teadusministeerium). Nii põhikooli kui ka gümnaasiumi tasemel tuleb ainetes, mida
õpetatakse eesti keeles, kasutada peamiselt eestikeelseid
töövahendeid, st eesti koolide õpikuid koos spetsiaalselt
välja töötatud töölehtede ja ainesõnastikega. Õpetajatelt
endilt eeldatakse olemasolevate materjalide kohandamist
või täiendamist näiteks töölehtede ja esitlustega nõnda,
et õpe sobiks konkreetsete õpilaste keeleliste vajadustega.
Intervjuud ja vestlused venekeelsete koolide õpetajatega
siiski näitavad, et õpetajad ei ole sellist loomingulist ülesannet oma tööalase kohustusena veel omaks võtnud ning
et nende hulgas leidub üpris erinevaid tõlgendusi selle
kohta, mida neilt nõutakse ja oodatakse. Mõne õpetaja
tõlgendus on olnud ametlikest eeskirjadest ka tunduvalt
rangem – näiteks, et igasugune vene keele kasutamine on
eestikeelsetes tundides kas kahjulik või keelatud.
Seega oleks vaja katsetada ja hinnata ülemineku erinevaid mudeleid, meetodeid ja õppematerjale, mille hulgast
õpetajad võiks ise valida endale ja oma klassile sobivad.
Üleminekuajal mängib olulist rolli ka kolleegide toetus. Et seda tajuvad ka õpetajad ise, osutab asjaolu, et kui
2009. aasta kevadel toimunud uuringus45 paluti venekeel-

44 Nii seadustes kui ka selles peatükis on muukeelseid õppeharusid ja muukeelseid koole vaadeldud koos – st et nii muukeelsete õppeharude kui ka puhtalt muukeelsete koolide õpilased peavad saama 60% ulatuses eesti/lätikeelset õpet.
45 Kui viide puudub, on andmed pärit uurimisprojekti „Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes” raames Tartu Ülikooli
haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse poolt haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel 2009. aastal Eesti venekeelsete
gümnaasiumide õpetajate ja 11. klasside õpilaste hulgas läbi viidud küsitlusest (www.ut.ee/curriculum/projektid/Vene_opilane)
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Joonis 5.4.1. Keeleoskus vanuse lõikes vene
gümnaasiumide aineõpetajatel ning venekeelses
elanikkonnas keskmiselt
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Allikas: andmed õpetajate kohta: projekt „Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes”; andmed Eesti elanikkonna kohta: projekt
„Mina. Maailm. Meedia.” 2008. Välja on jäetud keeleõpetajad (v.a eesti keele
õpetajad).

Tabel 5.4.1. Õpilaste keeleoskuse seos tausta
tunnustega46 (seosekordaja Crameri V)
Eesti Inglise Muu
Haridus

.155**

.136*

.117**

Sugu

.114*

.108*

.071

Õppeedukus

.341**

.217**

.099

Ema haridus

.104

.190**

.088

Isa haridus

.096

.144**

.102*

Kooli asukoht

.050

.137**

.143**

Õppesuund põhikoolis (keelekümblusklass,
süvendatud eesti keele õppega klass või
tavaklass)

.151*

.167**

.149**

* p≥.01
** p≥.001
Allikas: projekt „Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes” 2009

sete gümnaasiumide õpetajatel hinnata erinevaid tööviise ja meetmeid lähtudes sellest, „kuivõrd olulised need
üldiselt on eestikeelse aineõpetuse läbiviimisel”, hinnati
kõige kõrgemalt just koostööd: koostööd eesti keele õpetajatega hindas oluliseks 93%, koostööd teiste aineõpetajatega, kes õpetavad eesti keeles, hindas oluliseks 89%
ning koostööd teiste gümnaasiumitega 79% vastanuist.

Muutuste kontekst: venekeelsete koolide
õpetajate ja õpilaste eesti keele oskus
Vastavalt Eesti haridus- ja teadusministeeriumi eeskirjale peavad kõik Eesti õpetajad omama keeleoskuse
taseme tunnistust, mis vastab vähemalt Euroopa keeleoskuse raamdokumendi keeleoskustasemele B2 (iseseisev keelekasutaja), ja eesti keelt või mõnda ainet
eesti keeles õpetava õpetaja keeleoskus peab vastama
kõrgemale keeleoskustasemele C1 (vilunud keelekasutaja). See tähendab, et nad peavad olema võimelised
mõistma mahukat ja keerulisemat teksti ning suutma
end väljendada soravalt ja spontaanselt, sõnu otsimata. 2009. aasta kevadel hindas 56% õpetajaid (v.a
vene keele ja võõrkeeleõpetajad) oma eesti keele oskust
enam-vähem soravaks (33% „valdan vabalt” ning 23%
„saan aru, räägin ja veidi kirjutan”). Enamikule valmistaks eesti keeles aine õpetamine seega raskusi.
Uuringus osalenud õpetajatest (n = 683) 37% olid kas
õpetanud või õpetasid mõnda ainet eesti keeles ja 20%
kavatses seda teha tulevikus.
Joonis 5.4.1 näitab võrdlevalt venekeelse elanikkonna ja vene koolide õpetajate enesehinnangulist
võõrkeeleoskust vanuse lõikes. Erinevalt vanematest
õpetajatest, kes on hariduse omandanud nõukogude
ajal, jääb nooremate õpetajate (kuni 39-aastased) keeleoskus alla venekeelse elanikkonna keskmise. Keskealiste (40–55-aastaste) õpetajate võõrkeeleoskus oli
venekeelse elanikkonna keskmisest veidi parem. Õpetajate omavahelises võrdluses on noorema põlvkonna
eesti ja inglise keele oskus parem (seosekordaja Crameri V = .255 ja .230, p≤.001).
Keeleoskuse ja peamiste sotsiaaldemograafiliste
tegurite seoste statistiline analüüs näitab, et võrreldes õpilastega on õpetajate eesti keele oskus heterogeensemalt jaotunud ning enam selgitatav nii individuaalsete, sotsiaalkultuuriliste kui ka töökoha-koolist
tulenevate erinevuste kaudu. Õpetajate puhul on Eesti
kodanike parem eesti keele oskus selgitatav kodakondsuse saamise eelduseks oleva keeleoskusenõudega (Crameri V =.287, p≤.001). Venekeelse olmekeskkonnaga Ida-Virumaa õpetajate madalam eesti keele
oskus (Crameri V =.251, p≤.001) võib olla selgitatav
nii keele praktiseerimise kesisemate võimalustega kui
ka sellega seotud madalama motivatsiooniga. Loogilise tulemusena on omavahel seotud eesti keele oskus
ja eesti keeles õpetamine (Crameri V =.436, p≤.001).
Õpilaste osas oli olulisimaks keeleoskusega seotud
muutujaks õppeedukus (hinded tunnistusel) – paremad õpilased hindasid ka oma eesti keele oskust kõrgemalt (tabel 5.4.1). Kaudselt näitab see, et kool on oluline keeleoskuse omandamise koht – kui muid aineid
õpitakse hoolega, õpitakse samamoodi ka eesti keelt.
Ka soo ja keeleoskuse seost võib seletada tüdrukute
suurem usinus. Õpilaste eesti keele oskuse jaotus on
demokraatlikum kui inglise keele jaotus, mis on rohkem seotud vanemate haridustaseme ja kooli asuko-

46 Tabelis on esitatud seosekordaja kõigi esitatud tunnuspaaride korral. Seosekordaja suurus varieerub 0 ja 1 vahel selliselt, et mida
suurem on kordaja väärtus, seda tugevama seosega on konkreetsete tunnuste korral tegu (näiteks on tabelis 10 kõige tugevam seos
õpeedukuse ja enesehinnangulise eesti keele oskuse vahel, kordaja väärtus on 0,341 ning seos on statistiliselt oluline).
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Aeg-ajalt

Igapäevaselt

Õpilased

eesti

3

16

27

54

10

30

39

21

inglise

23

36

30

12

10

26

41

23

saksa

66

25

8

1

73

19

6

2

prantsuse

92

6

2

0

88

8

3

1

soome

76

18

5

1

89

9

1,5

0,5

muu

92

4

3

1

88

6

4

2
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Joonis 5.4.2. Õpetajate ja õpilaste hinnang eestikeelsele õppele üleminekuga seotud muutuste tonaalsusele (vasakul) ja kiirusele (paremal) (%; õpetajate n =
683, õpilaste n = 1132)
80

66
56

58

60

41

41

40

34
27

20

21

18

21
10

7

Õpetajad

aeglane

paras kiirus

kiire

0
kurvastav

Uuringust selgus, et koolide erinevused õpetajate ja
õpilaste eestikeelsele õppele ülemineku ressursside
poolest (nt õppematerjalide olemasolu, õpetajate keeleoskus) ei olnud eriti märkimisväärsed. Suurem oli
koolide varieeruvus hoiakute lõikes: hoiakud sõltusid
nii indiviidi (nt perekondlik taust), piirkonna (nt võimalus kasutada eesti keelt igapäevaelus) kui ka kooli
tasandi tunnustest.
Samuti näitas uuring, et eestikeelsele õppele üleminekuga ollakse nõus vaid osaliselt: sätestatud
varianti (60% kohustuslikust õppemahust) toetas vaid
iga kuues õpilane, kaks kolmandikku õpilastest toetas
niisugust eestikeelse õppe mudelit, kus nii põhi- kui
ka keskastmes õpetataks eesti keeles vaid kahte-kolme
ainet.
Õpetajate hinnangul on viimase kahekümne aasta
jooksul Eesti haridussüsteemis toimunud muutused
olnud kurvastavad ning pigem või liiga kiired (joonis 5.4.2). Võrreldes õpetajatega olid õpilased koolis toimunud muudatuste suhtes meelestatud küll
keskmiselt positiivsemalt, kuid valisid samas rohkem ka neutraalseid vastusevariante – mõistetav tulemus, arvestades seda, et õpilased viibivad koolis lühemat aega ning panevad reforme vähem tähele (joonis
5.4.2).
Mis puutub konkreetsemalt õppekeele muutumisega seotud hoiakutesse, siis need olid selgelt seotud
õpetajate eelneva eesti keeles õpetamise kogemusega
ning õpilaste eelneva (põhikoolis) eesti keeles õppimise kogemusega, (Crameri V = vastavalt .191 ja .100,

Õpetajad

ei rõõmustav
ega kurvastav

Keelehoiakud ja erinevad eestikeelsele õppele
ülemineku perspektiivid

Tabel 5.4.2. Venekeelsete koolide õpetajate ja
õpilaste keelekasutus

rõõmustav

haga. Parem inglise ja teiste võõrkeelte oskus on aga
samas seotud ka põhikoolis eesti keeles õpitud ainete
hulgaga, st kooli keelekallakuga (Tallinnas on tunduvalt rohkem keelekümblusklasse) ning õpilaste suurema keeleõppekogemusega. Viimast võib seletada
teatud määral valikulise õpilaste kontingendiga, mida
kinnitab ka põhikoolis süvendatult eesti keelt õppinud
õpilaste vanemate kõrgem haridustase.
Tabelist 5.4.2 selgub, et õpilaste seas on inglise ja
eesti keele igapäevase kasutamise sagedus peaaegu
võrdne. Siiski kasutavad tüdrukud igapäevaselt rohkem eesti keelt ja poisid rohkem inglise keelt, mida
võib seletada poiste veidi sagedasema arvuti kasutamisega. Ootuspäraselt kasutatakse eesti keelt igapäevaselt rohkem Lõuna-Eestis (33% kasutab seda iga päev),
millele järgneb Tallinn (24%). Kirde-Eestis kasutab
vaid 14% venekeelsetest õpilastest eesti keelt iga päev.
Kui eesti ja inglise keele oskus on seotud õppeedukusega (tabel 5.4.1), siis nende keelte kasutamine
on jaotunud ühtlasemalt ning õppeedukusest ei sõltu.
Siiski tuleb mainida, et sagedust puudutavate küsimuste vastusevariante ankeet ei täpsustanud ning
keele kasutamine võis lisaks aktiivsele suhtlusele
tähendada nii tootesiltide lugemist ja ingliskeelsete
tarkvaraprogrammide kasutamist kui ka guugeldamist, uudisepealkirjade silmamist jms.

Õpilased

Allikas: projekt „Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes” 2009

p≤.001) – vastava kogemusega õpetajad ja õpilasid
kartsid üleminekuga kaasnevaid muutusi vähem.
Muudest seostest torkab silma seos meediatarbimisega: nii õpetajad kui ka õpilased, kes jälgisid eestikeelset meediat, hindasid muutuste kiirust pigem
parajaks, ning omakorda need, kes jälgisid peamiselt
venekeelset meediat, pidasid muutusi liiga kiireteks.
Analüüs näitas ka, et õpetajate rahulolu eesti keeles õpetamise kogemusega oli seotud õpetatava ainega
ning hinnanguga olemasolevatele õppematerjalidele
(Masso ja Kello 2010). Näiteks väljendasid ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetajad suuremat rahulolematust õpikutega (nende hulgas oli õpikutega rahulolematuid 4/5 võrreldes 1/2 eesti keele ja kirjanduse ning
loodusainete õpetajatega). See ja teatud teemade tund-
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Seob tuleviku
Eestiga

Seob tuleviku
Venemaaga

Seob tuleviku
mõne muu
maaga

Soovib Eestist
lahkuda

Tabel 5.4.3. Õpilaste tulevikuplaanid taustatunnuste
lõikes (seosekordaja Crameri V)47

Kodakondsus

.065

.166**

.083

.043

Sugu

.019

.015

.057

.047

Õppeedukus

.057

.049

.052

.035

Ema haridus

.071

.043

.069

.062

Isa haridus

.114*

.032

.089

.063

Kooli asukoht

.175**

.016

.060

.094*

Põhikoolis eesti keeles õpitud ainete arv

.106*

.034

.075

.084*

Keskkoolis eesti keeles õpitud ainete arv

.102

.086

.140**

.086

Õppesuund põhikoolis
(keelekümblusklass, süvendatud eesti
keele õppega klass või tavaklass)

.112*

.071

.098

.093*

* p≥.01
** p≥.001
Allikas: projekt „Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes” 2009

likkus võib kujuneda aine eestikeelsel õpetamisel
takistuseks. Mitu autorit on osutanud sellele, et Eesti
ajalooõpikute eestlastekesksus on probleemne eriti
venekeelsete õpilaste perspektiivist (Ahonen 2001,
Golubeva 2010, Kirss 2010). Ilmselt peaks nii õppekava
kui ka õppevahendid pöörama senisest enam tähelepanu mitte-eestlastest õpilaste identiteedile, mõtestades ümber praegust etnosekesksust ühiskonna, riigi
ja ajaloo kuvandites või toetades õpetajaid rahvusriigi
etnosekesksete kuvandite käsitlemisel ainetunnis.
Muud eestikeelsele õppele
üleminekut mõjutavad tegurid
Kahe, veel üsna hiljuti eraldatult toiminud koolisüsteemi lõimimist raskendab mitu praktilist, ajaloolist ja
poliitilist asjaolu. Lätis on ülemineku suurimaks takistajaks olnud avatuse ja usalduse puudus ning vastuseis
(Silova 2002, Galbreath ja Galvin 2005). Ilma täpsema
uuringuta on raske öelda, kas sama kehtib ka ülemineku kohta Eestis, kuid on märke selle kohta, et eestivenelastel puudub usaldus riigi tegelike motiivide vastu
(Kirss ja Vihalemm 2008). Nagu Lätis, nii on ka Eestis
vene koolide tulevik olnud ka poliitilise võitluse objekt,
olgugi et institutsionaliseeritumas (parteide valimiskampaaniate ning ülemineku tähtaja edasilükkamist
taotleva ühiskondliku ja poliitilise surve) vormis.
Kuigi riigi tegelike eesmärkide suhtes ilmnesid
vastakad hoiakud (kas üleminek on ajendatud soovist
venekeelset gümnaasiumi toetada või see ära kaotada),

nõustusid 2008. aastal küsitluses osalenud koolijuhid
üldiselt väitega, et üleminek parandaks tunduvalt vene
koolide lõpetajate eesti keele oskust ning suurendaks
eesti ülikoolidesse astujate arvu (Jakobson 2009). Nii
koolijuhid (2008) kui ka õpetajad (2009) olid mures
õpilaste ainealaste teadmiste ja vene keele oskuse
pärast, mida üleminek eesti keeles õpetamisele halvendaks. Õpilased muretsesid selle pärast vähem (erinevus 29–26%).
Varasemad uuringud (nt Masso et al. 2005) viitavad keeleoskuse ja sotsiaalse sidususe seosele. On
koguni tõendeid selle kohta, et need, kellel on parem
keeleline kapital, kipuvad sagedamini kodumaalt
lahkuma (Masso ja Vihalemm 2005). 2009. aastal
11. klassi õpilaste hulgas läbi viidud küsitlus toetas
seda teesi vaid osaliselt: eesti keeles õppimise kogemus
oli seotud nii sooviga Eestisse jääda kui ka siit lahkuda
(tabel 5.4.3). Kokkuvõttes soovis umbes 40% venekeelsetest noortest Eestist lahkuda selleks, et õppida või
töötada kas Venemaal või mujal välismaal. Vene kodanikke esines mõnevõrra rohkem (erinevus 10%) nende
hulgas, kellel oli kavas kahe järgneva aasta jooksul
minna Venemaale tööle või õppima. Statistiliselt pole
see seos siiski eriti tugev, sest ka üsna suur hulk Venemaa kodanikke nägi oma tulevikku Eestis. Tallinnas
elavad õpilased nägid oma tulevikku Eestis vähem kui
Lõuna-Eesti ja Kirde-Eesti õpilased (Eestisse jääda
soovijate osakaalu erinevus välismaale minna soovijatest neis rühmades oli vastavalt –12 ning +7 ja +9%).

5.4.3. Läti esialgsed kogemused
Svetlana Djačkova
Haridusreform kui venekeelse
elanikkonna aktiveerija
Lätis kulus reformi läbiviimiseks vähem aega kui Eestis – juba 2004/05. õppeaasta alguseks pidid üldkeskhariduse asutused hakkama rakendama õppekavasid,
mis sisaldasid vähemalt 60% ainete (kaasa arvatud
võõrkeeled), õpetamist läti keeles.
Praegu rakendatav 60/40 mudel on algse täieliku
lätikeelse gümnaasiumiõppe nõude pehmem versioon.
Lõimumisprotsessi ja vähemuste õiguste vaatlejad kritiseerisid reformi väljatöötamise ja elluviimise poliitilist protsessi, eeskätt venekeelse elanikkonna esindajate
vähest kaasamist reformi väljatöötamisse ja selle eesmärkide määratlemisse (Alternative … 2010). Reform
aktiveeris Läti venekeelset kogukonda, kes oli seni
olnud üsna passiivne kodanikuühiskonnas osalema
(Rozenvalds 2010). Haridusseaduse vastuvõtmist selle
esialgsel kujul saatsid ootamatult laialdased protestiaktsioonid. Protestiti eeskätt reformi läbiviimise korralduse suhtes. Venekeelseid õpilasi osales hinnangute
järgi kuus kuni kümme tuhat (Minority … 2004: 16).
Kõige enam kartsid protestijad hariduse kvaliteedi halvenemist ja seda, et lätikeelsele õppele üleminek võib

47 Tabelis on näidatud seosekordaja kõigi esitatud tunnuspaaride korral. Seosekordaja suurus varieerub 0 ja 1 vahel selliselt, et mida
suurem on kordaja väärtus, seda tugevama seosega on konkreetsete tunnuste korral tegemist (näiteks on tabelis kõige tugev seos kooli
asukoha ning tuleviku Eestiga seostamise korral, kordaja väärtus on 0,175 ning seos on statistiliselt oluline).
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ohustada õpilaste etnilist ja keelelist identiteeti (Minority … 2004: 19). 2004. aastal osales kuus kuud toimunud protestiaktsioonides 53% vähemuskeelsete koolide
10.–12. klassi õpilastest (Alternative ….2010: 35).
2005. aastal leidis Läti Konstitutsioonikohus, et
haridusreform on riigi põhiseadusega kooskõlas, kuid
osutas vajadusele suhtuda nõuete täitmisse ülemineku
jooksul võimalikult paindlikult ning monitoorida
jooksvat hariduse kvaliteeti. Pärast 2005. aastat pole
haridusreformi vastaseid laiaulatuslikke protestiaktsioone enam toimunud.
Reformi läbiviimine ja esimesed kogemused
BSI poolt koolidirektorite hulgas läbi viidud küsitlus näitas, et koolide senised kogemused on erinevad
(Vidusskolēnu … 2010). Praktikas õpetatakse aineid
tihti kas kahes keeles või peamiselt vene keeles, sest
ei õpilaste ega õpetajate läti keele oskus pole piisav.
Otsus, milliseid aineid läti keeles õpetada, sõltub nii
aine keerukusest ja aine tähtsusest õpilaste jaoks kui
ka selle aine õpetaja läti keele oskusest.
Selle kohta, kuidas mõjub aine omandamisele kas
kakskeelne või täielikult lätikeelne õpe, on tehtud ka
esialgseid analüüse. Riigieksamite tulemuste analüüs
näitab, et reformil pole negatiivset mõju õpilaste akadeemilisele edasijõudmisele: läti keeles õppinud vene
emakeelega õpilaste tulemused polnud läti õppekeelega koolidega võrreldes madalamad (Izglītības …
2010); ka Balti Sotsiaalteaduste Instituut jõudis samale
järeldusele, uurides kolme aasta riigieksamite tulemusi (Centralizēto … 2009). Ka ei näi reformil olevat olnud negatiivset mõju venekeelsete õpilaste tulemustele PISA uuringutes. Samas puudub info selle
kohta, kui palju läti keelt tundides tegelikult kasutatakse. Kokkuvõttes tuleb öelda, et ilma süstemaatiliselt kogutud andmete ning koolide tulemuste üksikasjaliku hindamiseta ei ole võimalik teha järeldusi selle
kohta, kas reform on vene emakeelega noorte lõimumisele kaasa aidanud (Zepa 2010: 193).
BSI hiljutine uuring näitab, et õpilaste suhtumine reformi paraneb üha: nende õpilaste osakaal,
kes reformi toetavad, on kasvanud 15%-lt 2004. aastal
35%-ni 2010. aastal. Nende õpilaste osakaal, kes sooviksid ainult vene keeles õppida, on vähenenud võrreldes 2004. aastaga 20%. Enamik õpilasi, 58%, eelistasid
siiski keskkooli tasemel täielikult kakskeelset õpet ka
keskkoolis. Õpilaste hinnangul on ka reformi toetavate vanemate hulk kasvanud 16%-lt 2004. aastal 32%ni 2010. aastal. Uuringu „Keel” järgi eelistab ka üha
rohkem venekeelseid vanemaid (2008. aastal 43%) lätikeelseid koole. Integratiivse motiivi tähtsus läti keele
õppimisel 10.–12. klassi vene emakeelega õpilaste hulgas seega üha kasvab: üha suurem arv õpilasi kasutab läti keelt väljaspool kooli ja üha suurem arv õpilasi tunneb vajadust õppida läti keelt selleks, et suhelda
inimestega, kes ei oska vene keelt, ja selleks, et suhelda
lätlastest sõpradega (Vidusskolēnu … 2010: 5).
Reformi põhjenduseks on kasutatud argumenti,
et see annab noortele võrdsemad võimalused minna
edasi õppima ning õpingutes ka hästi edasi jõuda.

Hazans jt (2008) on osutanud asjaolule, et 1990. aastatel ja 2000. aastate esimesel poolel on Läti vene emakeelega noored jäänud edasiõppimise osas alla Eesti ja
Leedu vene emakeelega noortele. Vastavalt analüüsidele on nende puhul olnud veidi madalam tõenäosus
(8–10%), et nad kõrgkooli lõpetavad – ning see vahe
kasvas 2000. aastate esimese poole vältel (Hazans et
al. 2010). Kuigi otseselt pole uuritud lätikeelsele aineõppele ülemineku mõju kõrgkooli astumisele, näitas
2009. aastal riiklikes ülikoolides õppivate vene emakeelega noorte hulgas läbi viidud uuring, et enamik
vastanuid hindas oma läti keele oskust õpingute jaoks
„piisavaks” (45%) või „piisavaks mõningate raskustega” (46,5%) (Latviešu … 2010). Raskusi näiteks vestlemisel ning kodutööde kirjutamisel nimetasid rohkem esimese aasta tudengid; peaaegu üks neljandik
mainis vajadust oma läti keele oskust parandada. Eraülikoolides õppivad ja eriti ametikooli lõpetanud hindasid oma läti keele oskust madalamalt kui riiklikes
ülikoolides õppijad.
BSI uuring näitab teisalt, et kuuluvus- ja seotustunne Lätiga on pärast 2004. aastat õpilaste hulgas
märgatavalt vähenenud, mis on suurendanud soovi
tulevikus Lätist lahkuda. Seda ei saa seletada ainult
majandussurutisega, sest ka emotsionaalne seotus Lätiga on vähenenud – vaid iga kolmas vastas 2010. aastal, et tunneb, et on Lätiga tihedalt või väga tihedalt
seotud, samas kui 2004. aastal leidis nii 70% vastanuist. Osa venekeelsetest noortest on ilmselt läinud
Venemaale edasi õppima, mistõttu üleminek lätikeelse
õppega keskkoolidele on ilmselt vähendanud kõrgharidusega inimkapitali taastootmist (Zepa 2010: 194).

5.4.4. Kokkuvõte
Anu Masso, Katrin Kello
Praegu puuduvad tõendid selle kohta, kuidas võib riigikeelsele õppele üleminek mõjutada Eesti venekeelsete koolide õppe kvaliteeti. On tõenäoline, et vähemalt alguses langeb õppeedukus nende õpilaste puhul,
kelle jaoks eesti keeles õppimine on uus (Hausenberg ja
Saarso 2008). Samas pole Lätis lätikeelsele õppele üleminek mõjutanud negatiivselt sealsete vähemuskoolide
õpilaste PISA ja riigieksamitulemusi, kuigi osutatud
on arusaamise sügavuse vähenemisele (Gluhova 2010).
Samas on vähe teada, kuivõrd vene emakeelega õpilastele suunatud koolide lätikeelsetes ainetes läti keelt tegelikult kasutatakse. Seega võiks läti õppetunni sõnastada
pigem ettevaatlikult: teisekeelne õpe ei pruugi tingimata halvendada hariduse kvaliteeti ega ainespetsiifilisi õpitulemusi, mis on venekeelse elanikkonna hulgas
levinud peamine kartus. Siiski näib Lätis leidvat kinnitust tihtipeale väljendatav lootus, et riigikeelne õpe suurendab venekeelsete noorte julgust minna riigikeelsesse
kõrgkooli (Gluhova 2010).
Eestis on suhtumine reformi võrreldav Lätis levinud hoiakutega reformi algusajal (kui seda toetas
umbes kuuendik või viiendik õpilastest). Sarnaselt
Läti kogemusega võivad need hoiakud reformi käigus positiivsemaks muutuda. Uuringud on näida-
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nud seost põhikoolis eesti keeles õppimise kogemuse
ja positiivse hoiaku vahel muutuste suhtes (vrd Vaiss
2009). Teisisõnu on lootust, et kogemus kahandab
aegamööda hirmu muutuste ees.
Samas tuleb loomulikult arvestada sellega, et kogemusi ei saa mehaaniliselt ühelt riigilt teisele üle kanda.
Eestis on keele- ja rahvusgruppide vahelised sotsiaalmajanduslikud vahed suuremad kui Lätis, mis võib
mõjutada õpilaste hilisemat sotsialiseerumist.
Käesoleva artikli aluseks olevad küsitlused näitavad meie arvates, et juhul, kui seada eesmärgiks sisuliselt edukas üleminek (st mitte ainult poliitiline või
õiguslik põhimõttekindlus), peaks üleminek teisekeelsele õppele toimuma pigem aeglaselt ja samm-sammult, lähtudes kooli võimalustest ja võttes arvesse eri
piirkondade keelelisi ja sotsiaalseid eripärasid (vrd
nt Priedite 2005). Samuti tuleks julgustada riigikeelsele õppele üleminekut juba põhikoolis, ning eriti
just nendes ainetes, mida samad õpilased õpivad eesti
keeles ka gümnaasiumis. Siin võiksid Eesti venekeelsed koolid järgida Läti venekeelsete koolide eeskuju,
kuigi ettevaatlikult, sest mehaaniline ja läbimõtlemata õppekeelevahetus ilma tegeliku dialoogi ja vastastikuse toetuseta keele- ja aineõpetajate vahel võib
mõjuda kahjulikult (Mehisto 2009: 47).
Olukorras, kus õpilaste arv väheneb ning poliitika soodustab suuri gümnaasiume, on koolid sunnitud omavahel konkureerima – seetõttu võivad koolide
ja õpetajate tegelikud mured jääda lahti rääkimata.
Venekeelsete koolide direktorite motiivid õppekeele
muutmiseks on olnud erinevad – õpilaste keeleoskuse
ja konkurentsivõime parandamisest lisafinantside
saamise ning pigem formaalse seadusejärgimiseni.
Samuti vajab endiselt tähelepanu venekeelsete koolide õpetajate eesti keele oskus. Ka valdavalt negatiivsed hoiakud haridusmuutuste suhtes ei soodusta heal
tasemel eestikeelse aineõppe rakendamist. Selliste
probleemide lahendamine on aga peaasjalikult koolijuhtide (direktorite ja õppealajuhatajate) õlul. Seetõttu
vajaks koolijuhid täiendusõpet selles, kuidas muutuste
olukorras kooli juhtida (Mehisto 2009).
Õpetajad, omakorda, ei vaja mitte ainult keeleõpet, vaid ka metoodilist nõustamist ja emotsio-

naalset tuge. Õpetajate mured ja nn psühholoogilised barjäärid mõjutavad ka õpilasi ning võivad
seostuda sel teel laiemate sotsiaalsete probleemidega, neid tugevdades. Kuigi teatud stress on uuenduste puhul vältimatu, tuleb meeles pidada, et
pidev stressiolukord ning ambivalentsed ja isegi
vasturääkivad nõudmised (vrd samas) õõnestavad õpetajate enesekindlust. Lisaks õppematerjalidele ja kursustel omandatud teoreetilistele teadmistele vajavad õpetajad individualiseeritud toetust,
mis arvestab nende hetkevajadusi. Isiklik nõustamine ja kollegiaalsed tugigrupid võiksid toetada
õpetajaid nii emotsionaalselt kui ka professionaalselt (Ugur ja Raudvassar 2011). Juhul kui tugigrupp
toob kokku eesti- ja venekeelsete koolide õpetajaid,
toetab see ka koolide koostööd, mida pidasid kasulikuks meetmeks ka uuringus osalenud õpetajad ise.
Omaette valdkond on eesti keeles õpetanud õpetajate valmisolek anda tunde vene emakeelega õpilastele – sobivat täienduskoolitust vajavad nemadki. Siiski,
ka adekvaatse täienduskoolituse korral ei tohiks eestlastest õpetajate suundumist endistesse venekeelsetesse
koolidesse (arvestades seda, et õpilaste hulk nii vene kui
ka eesti gümnaasiumites väheneb) pidada ainsaks või
peamiseks hea eesti keele oskusega õpetajate vähesuse
probleemi lahenduseks. Ühelt poolt pole just Ida-Virumaal võimalik sellist lahendust kiiresti pakkuda. Teisalt
on võib see teatud juhtudel olla problemaatiline ka kultuurilistel põhjustel, eriti nii-öelda etniliselt tundlike
ainete (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus) puhul.
Kokkuvõttes võib seega öelda, et riigikeelne õpe
võib küll olla lõimiva ja demokraatliku potentsiaaliga tänu haridussüsteemis (teatud määral endiselt)
eksisteeriva segregatsiooni vähendamisele, kuid selle
potentsiaali realiseerumist takistab koolide konkurents või koguni ellujäämisvõitlus. Eestikeelsele või
kakskeelsele õppele ülemineku õnnestumine sõltub
nii osapoolte (sh ministeeriumi ja ka sihtgruppide)
suhtluse õnnestumisest kui ka reaalse toetuse (nt õpetajate koostöö, õppematerjalide, tugigruppide) kättesaadavusest. Sellegi poolest tuleb arvestada haridusmuutuste olemuslikku aeglust – on võimalik, et nende
tulemusi näevad alles järgmised põlvkonnad.

5.5. Muutuvad keelehoiakud ja k
 eelekasutus Balti riikides
Euroopa Liidu kontekstis
Triin Vihalemm, Maarja Siiner
Euroopa Liidu ametlik keelepoliitiline diskursus (EK mitmekeelsuse raamstrateegia 2005) käsitleb keelte paljusust ja kodanike mitmekeelsust liidu
eripärana, mida tuleb säilitada ja kaitsta. Samas on
Euroopa Komisjon oma aruannetes avaldanud tõsist
muret selle üle, et võõrkeelte oskus on liikmesriigiti
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ja rahvarühmiti ebaühtlaselt jaotunud ning piirdub
tihti vaid inglise keele oskusega. EK poolt olukorra
parandamiseks välja töötatud keelepoliitika raamstrateegia, mis propageerib peale inglise keele veel
ühe võõrkeele õpet, on liikmesriikidele siiski vaid
soovituslik ning keelelise mitmekesisuse säilitamine

Tabel 5.5.1. Enesehinnanguline võõrkeelte oskus: Balti riigid võrreldes teiste EL-i riikidega. Nimetatud on
keeled, mida osatakse vastajate endi hinnangul nii heal tasemel, et suudetakse selles vestelda49
Eesti

Läti

Leedu

Holland

Rootsi

Inglise keel

41

36

27

Saksamaa Prantsusmaa Suurbritannia
58

36

–

87

89

Prantsuse keel

1

**

2

14

–

23

29

11

Saksa keel

22

21

14

–

8

9

70

30

Hispaania keel

**

**

1

4

13

8

5

6

Vene keel

78

93

84

5

**

1

**

1

21,5

–

14

Muud levinud keeled *

5

Eesti vene- Läti vene- Leedu vene- Saksamaa Prantsusmaa Suurbritannia Hollandi
Rootsi
keelsed
keelsed
keelsed
vähemused vähemused vähemused vähemused vähemused
Inglise keel***

40

32

32

47,5

18

–

78

Prantsuse keel***

2,5

1

1,5

7

–

20

7

11

Saksa keel***

21

10,5

13

–

16

7

39

21

Hispaania keel

**

**

**

2

19

7

2

11

Vene

–

–

–

7,5

1

3

**

**

Muud levinud keeled *

7

91,5

40

* Muud keeled: eestlastel soome keel; leedukatel poola keel.
** alla 0,5%
*** Andmed on riikide kohta, kus nimetatud keel pole riigikeel või kõnealuse grupi emakeel.

ning kodanike mitmekeelsuse tunnustamine ja arendamine on iga liikmesriigi valitsuse vastutus, ning
strateegia soovituste järgimine sõltub sellest, kuivõrd
need haakuvad riikide endi keelepoliitikaga (Siiner et
al. 2007).
Balti riikides praktiliselt polegi monokeelseid
kodanikke: peaaegu kõik eestlased, lätlased ja leedulased oskavad ühte võõrkeelt ja iga teine oskab kahte
võõrkeelt (Eurobaromeeter 2006). Peamiselt osatakse inglise ja vene keelt, iga viies põliselanik oskab
ka saksa keelt (vt samas). Balti riikides osatakse hästi
ka (riigikeelega sarnaseid) naaberkeeli: Eestis räägib
iga viies soome keelt ja Leedus iga viies poola keelt
(tabel 5.5.1). Kuigi eestlaste, lätlaste ja leedukate inglise keele oskus jääb praegu alla näiteks Hollandile ja
Rootsile (tabel 5.5.1), muutub olukord ilmselt tulevikus, noorema põlvkonna pealekasvamisel. Balti inimarengu uuring 2011 näitab48, et eestlaste, lätlaste ja leedulaste seas suudab vähemasti mingil määral inglise
keeles kõnelda ligikaudu iga teine ning inglise keelt
ei oska enda hinnangul üldse ligikaudu iga kolmas.
Balti riikide venekeelsete elanike võõrkeele oskus on
nii põlisrahvuste kui ka Euroopa liikmesriikide elanike keskmisega võrreldes madalam (tabel 5.5.1). Balti
inimarengu uuringu andmetel ei oska inglise keelt

üldse ligikaudu iga teine vene emakeelega inimene
Balti riikides, (mõningane) aktiivne keeleoskus on
enda hinnangul igal kolmandal.
Balti riikides on võõrkeelte oskus üldjuhul kõrgelt
väärtustatud – see on nii kohapeal kui välismaal töö
saamise ja karjääri tegemise eeltingimus (tabel 5.5.2).
Balti riikides on ka suurem toetus EL-i ametliku keelepoliitika sihile, et EL-i kodanikud peaks oskama vähemalt kahte võõrkeelt: Balti riikide elanikest nõustub
vastava väitega 2/3 elanikest, samas kui EL-is keskmiselt iga teine elanik (Eurobaromeeter 2006).
Põhikoolis saavad õpilased tavaliselt õppida kahte
võõrkeelt ja venekeelsed lapsed õpivad lisaks ka riigikeelt teise keelena50. Gümnaasiumis võivad õpilased lisaks õppida omal valikul kolmandat võõrkeelt.
Valik on vaba vaid pakutavate keelte hulgast, sest see
sõltub sellest, kas on võimalik leida vastava keele õpetaja ning komplekteerida klass. Kui õpilasel on kindel
soov mingit keelt õppida, tuleb tal leida kool, kus seda
õpetatakse ning võimalus õppida erinevaid eksootilisi
keeli51 annab koolile õpilaste ligitõmbamisel kindlasti
teiste koolide ees eelise. Peamised võõrkeeled, mida
koolides õpetatakse, on seega laia kasutusala ning
kõrge turuhinnaga keeled. Nende õpe on lihtsustatud
ka põhjusel, et kohalikele õpetajatele pakuvad täien-

48 2005. aasta ja 2011. aasta uuringute andmed pole küsimismetoodika tõttu otseselt võrreldavad. 2011. aasta küsitluses määratlesid
vastajad oma keeleoksust skaalal: ei oska üldse – saan veidi aru, aga ei räägi – saan aru ja veidi räägin – saan aru, räägin ja kirjutan –
valdan vabalt. Viimased kolm vastusevarianti kokkuliidetuna võiksid ligilähedaselt vastata Eurobaromeetri uuringu määratlusele
„oskan niivõrd, et suudan selle keeles suhelda”.
49 Määratlus „suudab vestleda” on keeleekspertide hinnangul väga ähmane. Näiteks Robert Phillipson väidab, et vestlusoskus ei
tähenda veel aktiivset keeleoskust.
50 Viimase haridusreformi (2002) järgi õpetatakse Eestis esimest, A-võõrkeelt juba esimeses klassis, muukeelsed lapsed õpivad esimesest
klassist lisaks ka eesti keelt teise keelena.
51 Peale inglise, vene, saksa ja prantsuse keele oli 2010/11. õppeaastal Eesti koolides võimalik õppida järgmisi keeli (sulgudes õpilaste
arv): soome (1022); hispaania (992); ladina (415); rootsi (389); heebrea (252); hiina (106); itaalia (84); jaapani (46), kreeka (26); taani
(14); norra (10); läti (3); leedu (1); rumeenia (1). Eesti haridus- ja teadusministeeriumi andmed.
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Tabel 5.5.2. Lätlaste, leedukate ja eestlaste ning kolme Balti riigi etniliste vähemuste võõrkeelte eelistused.
Küsimus: millise kahe võõrkeele oskus tuleb sinu arvades su karjäärile ja isiklikule edule kasuks? (% vastanutest)
Eesti
Eesti veneEestlased
keelsed

Läti
Leedu
Euroopa
Liidu
Läti veneLeedu venelaLätlased
Leedukad
 eskmine
keelsed
sed/poolakad k

Inglise

71

77

70

76

87

78/64

Vene

56

–

71

–

52

–/50

3

Saksa

14

13

19

14

29

23/16

22

Prantsuse

68

2

3

3

2

4

0/6

25

Hispaania/Itaalia

0,5

1

0,5

1

1

0/0

19

Naaberriigi või lähiala (v.a Venemaa) keeled
– soome, poola, eesti, läti, leedu, rootsi

12*

8

1

1

3

0/3

–

–

65

–

70

–

43/46

–

Riigikeel (eesti/läti/leedu)

* Sellele küsimusele vastas enamik eestlasi, et peavad vajalikuks osata soome keelt.
Allikas : Eurobarometer 2005

dust emamaa toetusprogrammid, institutsioonid ja
külalisõpetajad52.
Kui Lätis kasutab vene keelt igapäevaselt iga teine
lätlane, siis Eestis kasutab vene keelt igapäevaselt iga
neljas eestlane. Seda vahet võib seletada ka Läti venekeelsete suurema osaakaaluga ning vene ja läti keele
tüpoloogiliste sarnasustega (võrreldes eesti keelega).
Eesti noorema põlvkonna hulgas on inglise keele oskus
viimaste aastakümnetega oluliselt kasvanud ning eesti
noored kasutavad inglise keelt eesti keele kõrval abikeelena rahvustevahelises suhtluses (Vihalemm 2001).
Inglise keele kasutamise maht ja sagedus sõltub eeskätt inglise keele oskusest, vähem eesti keele instrumentaalsest väärtusest (Ehala et al. 2006: 217).
Siiski tagab Vene turu lähedus tõenäoliselt ka tulevikus vene keele kõrge turuväärtuse ning võimalik,
et ka lingua franca rolli Balti riikides (vt tabel 5.5.2).
Kuigi eesti koolinoortel on vene keele tundide vastu
endiselt tõrge ja paljud lõpetavad kooli keelt päriselt/
rahuldaval tasemel omandamata, kahetsevad paljud
seda hiljem, kui kogevad, millise eelise hea vene keele
oskus neile nii kodumaa kui ka välismaa tööturul
annaks. On üsna tavaline, et noorem põlvkond otsustab oma vene keelt hiljem täiendada kas tööandja või
eraalgatusel. Ka Leedus, kus venekeelset elanikkonda
on arvuliselt vähe, on täheldatav taastekkiv huvi vene
keele vastu (lähemalt järgmises alapeatükis).
Nii Eestis kui ka Leedus on kõige kõrgema turuväärtusega (kõige äratasuvam) inglise keel, samas kui
Lätis tähtsustatakse inglise keelt võrdselt vene keelega.
Nõukogude ajal oli saksa keelel Eestis, Lätis ja Leedus
inglise keelega võrdne positsioon, kuid pärast taasiseseisvumist on saksa keele positsioon tunduvalt langenud (Kuzmina 2010, Tender 2010). Koolid pakuvad
endiselt saksa keelt peamise C-võõrkeelena (peale inglise ja vene keele) tänu saksa keele õpetajate arvukusele,
kuid vaid vähesed noored kasutavad seda pärast kooli
kas siis era- või tööalases suhtluses. Samas õpetatakse

Eestis populaarsuselt kolmandal kohal olevat soome
keelt vaid mõningates koolides ja tihti alles D-võõrkeelena. Koolis õpetatavate keelte valik ei vasta seega alati
ja täielikult õpilaste keele-eelistustele (Tender 2010).
Soome keele populaarsus Eestis näitab, et territoriaalselt ja tüpoloogiliselt lähedased keeled on ka kõrge subjektiivse kasuteguriga (Masso ja Tender 2009).
EL-i keskmisega võrreldes on nii eestlaste/lätlaste/
leedukate kui ka venekeelsete motiveeritus võõrkeelte
omandamiseks kõrge. Peamiselt soovitakse võõrkeeli
osata kas siis kohalikul tööturul oma väärtuse tõstmiseks või välismale tööleminekuks. Eestlased ja Eestis elavad venekeelsed nimetasid oma Balti naabritega
võrreldes siiski võõrkeele õppimise motiivina ka isiklikku uudishimu teiste maade ja kultuuride suhtes.
Nagu peatüki sissejuhatuses osundatud, on võõrkeelte, eriti inglise keele oskus seotud inimeste elukvaliteedi, sotsiaal-majandusliku positsiooni ja tulevikuhinnangutega. Eriti ilmekalt avaldub see Leedu puhul
(tabel 5.1.1). Seetõttu teeb järgnev alapeatükk põhjalikuma sissevaate Leedu ühiskonda.

5.5.1. Mitmekeelsuse hetkepilt Leedus:
ideoloogia ja praktika
Ineta Dabašinskienė, Violeta Kalėdaitė
Võõrkeelte oskus ja hoiakud EL-i kontekstis
Leedu elanike võõrkeelte oskus on võrreldes EL-i keskmisega hea: 92% suudab vestelda vähemalt ühes võõrkeeles, 51% oskab enda hinnagul suhelda kahes võõrkeeles ja 16% oskab enda hinnangul kolme võõrkeelt;
vaid 8% elanikest ei oska peale emakeele ühtegi teist
keelt. Enimosatud võõrkeel on Leedus nagu Lätiski
vene keel, millele järgneb inglise ja poola keel (tabel
5.5.1). Läti ja Eestiga võrreldes oli saksa keele oskajate
osakaal väiksem (tabel 5.5.1).
Kui Leedu EL-iga ühines, avanesid leedulastele
tohutud võimalused end välismaal tööalaselt täienda-

52 Kui Eestis õppis 1991. aastal vaid 33,8% õpilastest inglise keelt, siis 2010/11. õ/a oli nende osakaal 82%. Vene keele õppijate osakaal
kahanes tugevalt 1990. ning oli 2000. aastal vaid 29%; uuel sajandil on arv jälle tõusnud, ulatudes 2010/11. õ/a 38%-ni. Saksa keele õppijate osakaal oli kõige suurem – 22,4% – 1998. aastal, kuid on pärast seda langenud ning oli 2010/11. õ/a 14%. Prantsuse keele õppijate
osakaal oli samal aastal 3%.
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Tabel 5.5.3. Võõrkeele õppimise motiivid: Balti riigid võrreldes EL-i keskmisega (% vastanutest)
Eesti vene- Läti vene- Leedu veneEuroopa
Eestlased Lätlased Leedukad
keelsed
keelsed
keelsed

keskmine
Vajalik seoses töökohaga/tööl kasutamiseks

46

39

26,5

38

27

23

Välismaal õppimiseks

32

24

16

24

20

13

14

Välismaal töö leidmiseks

44

39

44

37

31

38

27

Parema töökoha saamiseks kodumaal

56

34

38

32

32

26

23

Isiklik rahulolu

45

14

13

28

17

20

27

Selleks, et mõista teistest kultuuridest pärit inimestesi

27

15

13

24

13

11

21

Vajalik välismaal viibides/reisides

39

18

10

26

18

17

35

32

Allikas : Eurobarometer 2005

mas käia või tööd leida ja maailmas rohkem ringi vaadata. Loodeti, et inimeste mobiilsuse kasvades areneb
ja kasvab peale inglise keele ka muude euroopa keelte,
eriti saksa ja prantsuse keele oskus. Kahjuks pole see
lootus täitunud – esimese keelena õpitakse peamiselt
inglise keelt ja kui peab valima kaks võõrkeelt, on nendeks peamiselt inglise ja vene. Inglise keele kõrge staatus ja turuväärtus pigem pärsib valikute mitmekesistamist.
Uuringud näitavad (vt tabel 5.5.2), et 87% vastanuist peab inglise keelt kõige kasulikumaks keeleks
ning 52% peab vene keelt kõige kasulikumaks.
Vene keele roll Leedu ühiskonnas on olnud väga
dünaamiline. Pärast taasiseseisvumist kaotas vene
keel oma positsiooni teise keelena ja õpilased loobusid selle õppimisest. Viimaste aastatega on vene keele
õppijate arv jälle kasvanud, vene keel on nüüd juba
populaarsuselt teine võõrkeel. Venemaa lähedus ja
majanduslik tähtsus mängib siin ilmselt olulist rolli.
Näiteks töökuulutuste uuring näitas, et 90% rahvusvahelistest ja kohalikest firmadest nõuavad värbamisel
mõlema – nii inglise kui ka vene – keele oskusega töötajaid (Dabašinskienė et al. 2010).
Kaks kolmandikku leedukaist kasutab aeg-ajalt
vene keelt (kui kultuuriliselt ja tüpoloogiliselt lähedast keelt). Peaaegu iga teine leedukas jälgib aeg-ajalt
venekeelseid televisiooni- või raadiosaateid; iga kolmas loeb aeg-ajalt venekeelseid ajalehti või raamatuid
(Nevinskaitė 2010: 255).
Võõrkeeled formaalharidussüsteemis
Uus põhikooli õppekava kiideti Leedus heaks 2009.
aastal. Selle järgi algab esimese võõrkeele õpe teisest ja
teise võõrkeele õpe neljandast klassist. Peaaegu pooled
kooliõpilastest õpivad kahte võõrkeelt ja vaid üks protsent kolme võõrkeelt.
Haridus- ja teadusministeeriumi 2010. aasta statistika näitab, et võrreldes 2004. aastaga õpib inglise keelt
1/7 rohkem õpilasi, samas kui prantsuse ja saksa keele
õppijate arv on kahanenud viis korda. 80% pidas vene
keelt populaarsuselt teiseks keeleks. Vaid väga väike
arv kooliõpilasi õpib teise või kolmanda võõrkeelena
muid keeli, nagu hispaania, poola ja itaalia. Seega tundub, et inglise–vene keele kombinatsiooni eelistamine
on toimunud traditsioonilise õpetatavate võõrkeelte
paljususe arvelt; isegi kui mõnda muud võõrkeelt oleks
võimalik koolis õppida, eelistatakse teise võõrkeelena

vene keelt. Vanemate hinnang, millise keele oskus
nende lapsele kasuks tuleb, määrab ka laste võõrkeelte
valiku. Balti riikides peetakse inglise keelt kõige populaarsemaks võõrkeeleks ja Leedus on sellest saanud
juba osa üldisest haritusest ja oskustest, võrdväärselt
arvutamise ja kirjutamise oskusega, mida õpetataks
üha noorematele lastele, vahel ka juba enne kooli.
Vanemad, kes eelistavad kakskeelse õppega koole,
on tihti ka ise eri rahvustest. Enamik eelistab leeduingliskeelset õpet. Kakskeelsed koolid valitakse peamiselt eesmärgiga parandada oma lapse tulevasi tööja karjäärivõimalusi. Peaaegu iga teine lapsevanem
sidus keeleõppe eeskätt välismaal õppimise, mitte
perekondlike keelesidemetega säilitamise sooviga (et
laps peaks oskama mõlema vanema keelt) (Ramonienė
et al. 2010).
Võõrkeeled ja kõrgharidus
Hea võõrkeeleoskusega leedu tudengitel on võimalik õppida Euroopa kõrgkoolides või osaleda vahetusprogrammides. Et enamik tudengeid on keskkoolis õppinud inglise keelt esimese (ja vene keelt teise)
keelena, kitsendab see nende Erasmuse sihtkohamaa
ja ülikooli valikut. Oma valikuvõimaluste suurendamiseks on viimastel aastatel üha suurem arv tudengeid
asunud õppima itaalia, hispaania või prantsuse keelt.
Seda tõestab ka viimaste aastate statistika: kui leedu
tudengid on traditsiooniliselt valinud Erasmuse sihtkohamaaks Põhja-Euroopa riigid, kus pakutakse peamiselt ingliskeelseid kursusi, siis 2009–2010 valisid
tudengid laiemalt ka muid Euroopa riike.
Leedusse tulevad LLP/Erasmuse programmi vahetusüliõpilased on peamiselt pärit Lõuna-Euroopast ja
Türgist (VMU Reports 2010). Samuti võib täheldada
vahetusüliõpilaste suurenenud huvi leedu keele vastu –
kui 2002. aastal õppis leedu keelt vaid 11 välistudengit,
siis 2008/09. õppeaastaks oli see arv kasvanud 1101-ni.
Leedusse ei tulda õppima mitte ainult ametlike vahetusprogrammide raames, vaid ka isiklikust huvist
(Savickienė et al. 2005). Kui varem oli välistudengite
Leedusse õppima tuleku peamine motiiv Leedu juured,
siis nüüd on kasvamas nende välisüliõpilaste hulk, keda
toob siia huvi Ida-Euroopa ja eriti Baltikumi (nii majanduse kui ka kultuuri) vastu. Leedu keel nagu teisedki
väikese rääkijaskonnaga keelted (sealhulgas eesti ja läti
keel) ei kuulu ilmselt kunagi keeleõppijate eelistuste esikümnesse, sest nende keelte oskus ei suurenda märga-
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tavalt inimese rahvusvahelist läbilöögivõimet. Samas
võib geograafiline lähedus, majandustegevus (sealhulgas turism) ning regionaalse keelepoliitka väljaarendamine väikekeelte vastu huvi suurendada.

5.5.2. Kokkuvõte
Maarja Siiner, Ineta Dabašinskiene
Euroopa Liidu võtmetunnuseks peetakse liidu kodanike mitme võõrkeele oskust. Balti riigid on siinsete
elanike võõrkeelte oskuse poolest Euroopas esirinnas.
Mitme võõrkeele valdamine on prestiižikas ja juhi kohal
töötajalt oodatakse peale vene ja inglise keele oskuse ka
mõne kolmanda võõrkeele oskust (Dabašinskienė et al.
2010). Samas on märgata, et üldine võõrkeelte oskus
piirdub tihti suure rääkijaskonna ja kõrge turuväärtusega keelte, nagu inglise ja/või vene keele oskusega.
Erandina tuleb mainida tüpoloogiliselt sarnaste naaberkeelte oskust, nagu soome keele oskus (Põhja-)Eestis
ja poola keele oskus Leedus. Seega toimub keelegruppide vaheline suhtlus Balti riikides peamiselt inglise või
vene keeles. Vene keel on mitteametlik lingua franca

peamiselt Lätis ja on märke sellest, et Eestis kujuneb
mitteametlikuks lingua franca’ks inglise keel.
Balti riikide elanikud paistavad Euroopa Liidu
kontekstis silma oma üsna hea võõrkeelte oskusega
ning positiivse hoiakuga võõrkeelte õppimise ja vajalikkuse suhtes, kuid õpetatavate võõrkeelte hulk jääb
nii riikide väiksust kui ka õpetajate väljaõppe, leidmise
ja tasustamise raskusi silmas pidades ilmselt ka tulevikus piiratuks. Arendamist ja parandamist vajaks Balti
riikide keelte õpetamine võõrkeeltena, nii uustulnukatele kohapeal kui ka Euroopas, kasutades innovatiivseid ja kasutajasõbralikumaid meetodeid. Et keeleoskus sõltub võimalusest keelt kasutada, raskendab
muukeelsete keelelist lõimumist lätlaste ja eriti eestlaste nõukogude ajal välja kujunenud ja senini levinud
vähene tolerants muukeelsete riigikeele (vigase) kasutamise suhtes ja eirav keeleline käitumine (keelegruppide vaheliste kontaktide vältimine, vestluse käigus
üleminek vene või inglise keelele). Kuigi reaalsuses on
paljud Balti riikide elanikud polükeelsed, raskendab
ametliku ükskeelsuse (riigikeelsuse) diskursus polükeelsete keelekasutuse eripäradega harjumist.

5.6. Vaade väljastpoolt:
Balti riikide elanike keele-eelistuste ja
keelekasutuse muutused viimase kahekümne aasta jooksul
5.6.1. Kommenteerib Gabrielle HoganBrun
Kolme Balti riigi teadlaste kaastööd käesolevas peatükis näitavad ilmekalt, kuidas viimase kahekümne
aasta aktiivne keelekorralduslik tegevus (Spolsky
2009) on mõjutanud kolme riigi elanike keele-eelistusi ja keelekasutust. Kuigi Eesti, Läti ja Leedu kahe
aastakümne tagune lähtepositisoon – vajadus taaskehtestada oma keele ametlik staatus ning sotsiolingvistiline funktsionaalsus – oli sarnane, on riikide
demograafilised erinevused viinud erinevate tulemusteni. Ühisjoonena võib siiski esile tuua riigikeelte tihedamat kasutamist eriti avalikus suhtluses ning sellega
kaasnenud riigikeelete mõujukuse tõusu.
See tõstatab omakorda kolm küsimust:
Milliste reaalsete tulemusteni võib praegu kehtiv
keelepoliitika järgmise kahekümne aasta jooksul
viia?
Nagu peatüki sissejuhatuses mainiti, on keelekorralduse praktika senini olnud üldjuhul tsentraliseeriv
ja karistav. Kuigi see tendents jätkub ilmselt ka lähimas tulevikus, tekib selle kõrvale tõenäoliselt ka värskemaid, alternatiivsemaid ning rohujuure tasandil
alguse saanud initisiatiive, nagu seda on nähtud ka
Lääne-Euroopas. Balti riikides on mõne keele suure-
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nenud tähtsus leidnud väljundi ka haridussüsteemi
puudutavas keelekorralduslikus tegevuses, tagades
selle keele ajaloolise oskuse säilimise. Selliseid samme
tuleks toetada, sest need aitavad suurematel keelegruppidel oma keelt säilitada ja tagada oma laste emakeele oskus, parandades samas ka nende riigikeele
kasutamise võimalusi ja teadmisi.
Mida oleks vaja muuta?
Võttes arvesse kolme riigikeele mõjukuse ja tähtsuse
tõusu viimase kahekümne aasta jooksul, õnnestub
ilmselt ajapikku taastada ka läti, eesti ja leedu keele
täielik de facto funktsionaalsus. Praegu toimub keele
säilitamine (ja moderniseerimine) ülevalt alla ja käsu
korras. Tulevikus tooks kasu avatus ka altpoolt tulevate keeleliste uuenduste suhtes, nt levinumate neologismide tunnustamine ametliku keelekuju osana.
Varem kogetud ühepoolne kakskeelsus kaob globaliseerumise ning paranenud liikumisvabadusega kaasnenud keeleoskuse muutuste tõttu ilmselt ajapikku
iseenesest. Siinkohal tuleb Balti riikidele nende geograafiline asukoht kasuks, sest nad on võimelised
suhtlema nii ida kui ka läänega ja Balti riikide kodanike paranenud inglise keele oskus ei ole vähendanud
vene keele tähtsust võõrkeelena. Selline areng vastab

hästi ka EL-is propageeritud mudelile: ühe globaalse
võõrkeele kõrval osata ka üht naaberkeelt.
Kas Balti riikide olukord on ainulaadne?
Eestis ja Lätis elav suur ja üsna isoleeritud venekeelne
elanikkond on tõsine proovikivi kahe riigi keelepoliitikale ja keelekorraldusele, mõjutades inimeste hoiakuid nii keelelise kui ka sotsiaalse lõimumise suhtes.
Sarnast fenomeni võib kohata ka teistes endistes nõukogude vabariikides. Siinkohal on erandiks Leedu
oma vaid 18% võrdselt venelastest ja poolakatest koosneva vähemusega. Leedu olukord sarnaneb seega
nende Lääne-Euroopa riikide olukorraga, kus muukeelsete osakaal on kuni 20%. Balti riike eristab see,
et siin on välja arendatud riigikeele hindamise ja testimise süsteem nii koolilõpetajatele kui ka täiskasvanutele, kes soovivad omandada kodakondsust või leida
tööd. See tagab ka tulevikus jätkuvalt selle, et muukeelse elanikkonna enamus omandab riigikeele.
Kas olukord Balti riikides on võrreldav mõne
muu (keele-)ajaloolise olukorraga?
Keele ja kollektiivse identiteedi seos on originaalselt
Lääne-Euroopa idee (Barbour ja Carmichael 2000,
Wright 2000, May 2001). Teooria levik viis mitmes
rahvusriigis keelelist homogeensust eelistava õigusruumi tekkeni. Hiljem hakati Lääne-Euroopa riikides üha rohkem rääkima riikide elanikkonna keelelisest heterogeensusest ning Suurbritanniaga eesotsas
arendati välja multikultuurilisuse poliitika. Viimase
EL-i laienemisega kaasnes mitmes Lääne-Europa riigis paraku vastupidine areng, mis viis uustulnukatele
antava alalise eluloa või kodakondsuse saamise tingimuste, kaasa arvatud Ida-Euroopas juba kasutusel olevate keelenõuete, karmistamiseni. Samal aja kui sellise arengu vastu suunatud kriitikat üritatakse maha
suruda, on asjakohane rõhutada, et kuna Euroopa riikide tekkelood on erinevad, erinevad suuresti ka sotsiaalpoliitlised kontekstid, milles keelenõuded kujunenud on. Seetõttu erinevad Balti riikide motiivid
keelenõuete väljatöötamisel oluliselt näiteks Hollandi, Saksamaa ja Hispaania motiividest. Samal ajal
kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valitsused on endiselt
mures keeleolukorra pärast, üritades seda muuta ja
normaliseerida, peavad Lääne-Euroopa riikide valitsused suurimaks proovikiviks sisserände tulemusel
tekkinud kultuuride paljusust ühiskonnas (vt täpsemalt Hogan-Brun et al. 2009b).
Millist riiki keelelisel lõimumisel eeskujuks võtta?
Rahvusriigi keelepoliitika eesmärk võib olla nii ametlikult ükskeelsuse kehtestamine (nagu Prantsusmaal, Austrias, Kreekas, Norras ja Poolas), kakskeelsuse tunnustamine (Kanadas, Soomes, Iirimaal) või
ametlik mitmekeelsus (Lõuna-Aafrikas, Singapuris).
Kui mängus on rohkem kui üks keel, tundub parim
lahendus olevat territoriaalne jaotus: nii Belgias kui
ka Šveitsis on riigi peamised keeled saanud ametliku
staatuse teatud alal ja vastavalt sellele, kui levinud nad
mingil territooriumil on. Kui nüüd rääkida sellest, kas

mingit mudelit on võimalik ka mujal edukalt kasutada, tuleb olla ettevaatlik, sest selleks, et mudel töötaks, peab see sobima ka antud ajaloolisse, kultuurilisse, demograafilis-keelelisse konteksti. Territoriaalne
jaotus on edukas juhul, kui see põhineb nagu Šveitsis
ajaloo käigus katkestuseta välja kujunenud geo-lingvistilisel traditsioonil. Kesk- ja Ida-Euroopa siirdeühiskondades selline lahendus tulu ei tooks, sest siin
oleks teise keele näol tegu keelega, mis oli võõrvõimu
poolt peale surutud ning millega alles hiljuti praegust
riigikeelt alla suruti.
Lõpetuseks võib öelda, et Balti riikide muukeelsete
lõimumisstrateegiate hulgas on domineerinud sotsiaalne motiiv. Samas viib kultuurilisuse mitmekesisuse ja poliitiliselt hästi toimiva ühiskonna sobitamine
paratamatult raskete valikuteni. Senikaua kui proovikivid jäävad samaks, nähakse Balti riikides keelepoliitikat ilmselt veel mõnda aega keskse muutuste vektorina.

5.6.2. Kommenteerib Robert Phillipson
Andmed Balti riikide keelepoliitilistest initsiatiividest
ning saavutatud tulemustest on muljetavaldavad. Ajalooliste faktorite tõttu polnud siin võimalik kopeerida
teiste maade kogemusi ning sobivad lahendused tuli
leida kohapeal.
Et juba on näha lootustandvaid märke olukorra
stabiliseerumisest, on Balti riikides ehk kätte jõudnud aeg hakata keelepoliitika-alaseid infrastruktuure
tugevdama, et edaspidi suuremal määral tagada sotsiaalne õiglus, majanduslik heaolu ning poliitiline
harmoonia. Selleks peaksid valitsuse juures ja vastavates ministeeriumites, aga ka näiteks ülikoolides töötama vastava ala eksperdid ning tegevust tuleks koordineerida riiklikul tasandil.
Edaspidiste keelepoliitiliste uuringute käigus võiks
tutvuda mitmel pool maailmas viljeldavate etnograafiliste keelepoliitika uuringutega (McCarty 2011). Need
on käsitlenud seoseid ülevalt alla lähenemise ja tegeliku keeleolukorra vahel; varjatud ja avalike keelepoliitiliste otsuste suhet; seda, kuidas inimesed keeleteemasid kogevad ning neile reageerivad; ning selgitades,
kuidas ja kas eksplitsiitne keelepoliitika keeleolukorda
muudab. Norra ja Soome saamide kogemus on samuti
üks näide selle kohta, kuidas poliitiliselt plahvatusohtlikke teemasid võib tulemuslikult lahendada (Skuttnabb-Kangas ja Dunbar 2010).
Selles peatükis on mainitud uuringut immigrandi
taustaga Taanis elavate noorte keelehübriididest ning
toodud näited sellest, kuidas eesti vene keel on pidevas muutumises. Rahva keelelised uskumused on ohtlikult eksklikud. Prantslaste kohta räägitakse näiteks,
et nad leiavad, et prantsuse keelt võib rääkida vaid see,
kes räägib keelt täiuslikult, samas kui inglased olevat
mittekorrektse keelekasutuse suhtes tolerantsemad.
Tegelikkuses on inglaste ja prantslaste hulgas väga erinevaid hoiakuid ning inimesed on üldiselt foneetiliste
variatsioonide suhtes tähelepanelikud, sest need annavad infot rääkija regionaalsest ja sotsiaalsest kuuluvu-
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sest ning mitmekeelsusest. Üks üldistus peab siiski
paika ning kehtib ka Eestis elavate vene keelt emakeelena rääkijate kohta. Mida rohkem on inimene harjunud keele variatsioone kuulma, seda suurem on tema
tolerantsus keele erinevate kasutuste suhtes. Monopolistlikku hoiakut keele suhtes – nagu kuuluks see emakeelena rääkijatele, tuleks muuta, sest vastasel juhul
raskendab see keelelist lõimumist.
Suurema sotsiaalse õigluse, parema lõimumise
ning kõrgharidusele ja tööturule ligipääsemise tagamiseks peaksid mõlemad keelekogukonnad oma hoiakuid
muutma. Demokraatliku ühiskonna kodanikud reageerivad üldjuhul paremini präänikule kui piitsale. Nii Eesti
kui ka Läti valitsus peab pingutama, et leida õiged präänikud ning tõsta nende turuväärtust. Etniliste vähemusgruppide ühiskonda lõimimisel on suurim proovikivi
siiski see, kuidas tagada nende täielik kaasamine majandusse, kõrgharidusse ja kodanikuühiskonda.
Teadlikkust keele muutumisest ja variatsioonidest
tuleks tõsta üldhariduse kohustusliku osana. Autorid kutsuvad veenvalt üles ümber mõtlema norme ja
nõudeid, mida eesti keelt teise keelena õppijatele esitatakse, sest eesti keele roll ja tähendus eestlastele ja
venekeelsetele erineb fundamentaalselt. Haridus keskendub aga ilmselt ka edaspidi keeleõppijate õigete
kirjakeele normide harjutamisele. Samas pole muukeelsete õpilaste ainult eesti või läti keeles õpetamine
pedagoogiliselt õigustatud. Sellise jäiga poliitika tulemuslikkust ei tõenda ükski haridusalane uuring ning
see on ka vastuolus sellega, mida teatakse kakskeelse
aju toimise kohta. Kas Eestis ja Lätis praegu kehtiv
kakskeelse õppe 60/40 mudel on ikka optimaalne, võttes arvesse mujal maailmas häid tulemusi näidanud
emakeelel põhinevat kakskeelset õpet (Skutnabb-Kangas et al. 2009)? Need teemad on keerulised ja tehnilised. Vaja oleks analüüsida Balti riikide kõrgharidu-

ses, k.a õpetajakoolituses levinud praktikaid. Teema
käsitlemise muudab raskeks ka keeruline terminoloogia, näiteks see, mida kakskeelsuse ja keelekümbluse
all silmas peetakse.
Muutused globaalses majanduses on üle maailma
viinud selle tunnustamiseni, et ideaalis peaks haridus
varustama koolilõpetajad mitme keele oskusega. EL
räägib ametlikult lahenduse „emakeel pluss kaks võõrkeelt” poolt, kuid kehtiv seadusandlus ei sunni liikmesriikide valitsusi neid mantraid ellu viima. Balti riikide
elanike enamuse kakskeelsus (vene keel lisaks emakeelele) võiks seega olla keelepoliitiline pöördepunkt – see
vaatleks keelt kui inimõigust ja kui ressurssi. Tundub, et
Leedu hoiakud liiguvad selles suunas.
Mitme Euroopa riigi laissez faire keelepoliitika
on aidanud kaasa inglise keele kasutamise ja tähtsuse
markantsele kasvule, samas ei tegeleta nendes riikides selle mõjuga riigikeelele ja muudele võõrkeeltele.
Üks erand on 2006. aastal vastu võetud deklaratsioon
Declaration on a Nordic Language Policy, mis kohustab
Põhjamaid säilitama riigikeele vitaalsust, soodustades (peale inglise keele) ka teiste keelte õpet ja kasutamist. Deklaratsioon paneb ka täpselt paika kõigi elanike õigused ning sätestab keelepoliitika eesmärgid.
Võtmeinstitutsioone, näiteks ülikoole, julgustatakse
paika panema pikaajalisi paralleelse riigi ja inglise
ning võõrkeelte kasutamise strateegiaid (kuigi see eesmärk aksepteerib ka vaikimisi inglise keele lingvistilist neoliberalismi, vt Phillipson 2010). Deklaratsiooni
üleüldine fookus pole suunatud müütilisele ükskeelsele riigile, vaid keelelise mitmekesisuse säilitamisele. Deklaratsioonil on kindlasti ka oma kitsaskohad,
vähemalt strateegia rakendamise koha pealt, kuid see
võib olla Balti riikidele oma strateegia välja kujundamisel eeskujuks.
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6. PEATÜKK

Poliitiline areng
Vello Pettai, Daunis Auers, Ainė Ramonaitė

6.1. Sissejuhatus
Postkommunistlike riikide poliitilist arengut võib
mõista ja hinnata eri viisidel. Aastaid on uurijate
keskseks küsimuseks olnud see, millal ja kuidas saavutatakse nendes riikides demokraatia konsolideerumine. Ehkki tegu on tõepoolest väga põhimõttelise
küsimusega, on see samal ajal küllaltki lihtsustatud,
kuna vastusevariante on tegelikult vaid kaks: kas
demokraatia on konsolideerunud või mitte. Seega
jääb mulje, nagu oleks olemas mingisugune maagiline piir, mida ületades saavutaks riik igavese demokraatliku õndsuse.
Järgnevad analüüsid on poliitilisele arengule
lähenenud komplekssemalt: need on jaganud poliitilised süsteemid väiksemateks komponentideks
ning küsinud, kuidas need omavahel vastastikku ja
tervikuna toimivad, et demokraatia poliitilise režiimina oleks elujõuline. Analüüsitavateks elementideks on näiteks mitmesugused riigi institutsioonid,
aga ka parteisüsteem, poliitilised hoiakud, põhiõiguste kaitse, sotsiaalne usaldus, korruptsioon ja hea
valitsemine.
Kõik need nähtused mõjutavad inimarengut oluliselt. Need loovad vajalikud eeldused ühiskonna sotsiaal-majanduslikuks arenguks. Need määravad inimeste rahulolu riigi ühiskondliku korraga ning seega
paljus oma eluga tervikuna. Need panevad aluse inimestevahelisele usaldusele ning koostööle, mis omakorda on inimarengu peamiseks lähtekohaks.
Käesolevas peatükis ongi seetõttu tähelepanu
pööratud poliitilise arengu eri indikaatoritele, mille
abil saab hinnata Balti riikide arengus viimase kahe
kümnendi jooksul ilmnenud sarnasusi ja erinevusi.

Näiteks on paljud uurijad tähelepanu juhtinud Eesti
näilisele edule poliitilises arengus, võrrelduna tema
kahe lõunanaabriga. Järgnevas analüüsis näeme, et
Eestis on suhteliselt kõrgemad valitsuse stabiilsuse,
institutsioonide usaldamise ja parteisüsteemi konsolideerumise näitajad. See edu aga peidab tervet
hulka olulisi puudujääke, mille ees Eesti demokraatia endiselt seisab. Näiteks ei ole Eestis ikka veel toimunud selget valimistejärgset valitsevate erakondade ja opositsiooni vahetumist. Paremtsentristid on
põhimõtteliselt võitnud kõik viimase kahekümnendi
valimised, ainsa erandiga 1995. aastal. Demokraatia
konsolideerumise mõnede teoreetikute jaoks (näiteks Samuel Huntington) on seejuures võimu selge
vahetumine vastanduvate jõudude vahel lausa tähtsaimaks demokraatia kinnistumise kriteeriumiks.
Eestis, erinevalt Leedust, ei ole seda veel sündinud.
2011. aasta suve sündmused Lätis on selgelt esile
toonud uued mured seoses demokraatia olukorraga
Balti riikides. Alljärgnev analüüs näitab, et kriisi juured ulatuvad sügavale, mistõttu on esile kerkinud
probleeme keeruline lahendada. Siiski tuleb rõhutada,
et seni on konfliktid toimunud rangelt vaid lubatud
põhiseaduslikes piirides. Läti kriisi korrektsest lahendamisest võib seega saada sealse konstitutsionaalse
süsteemi toimimise proovikivi, nii nagu oli Leedus
2004. aastal president Rolandas Paksase tagandamine
ja sellele järgnenud kohtumenetlus. Sellised poliitilised kriisid on ehk isegi kõige paremad demokraatia
konsolideerumise indikaatorid, kuna need panevad
proovile süsteemi reaalse ranguse, mitte pelgalt igapäevase toimimise.

6.2. Üldine demokraatlik areng
Nüüdisaegsed demokraatiad põhinevad konstitutsionalismil, tõhusal valitsemisel ning mitmesugustel kodanikuõigustel ja -vabadustel. Neist esimene on
seotud põhiseaduslike reeglite järgimise (sh võimude
lahususe) ning teine valitsuste stabiilsusega. Kodanikuõigused ja -vabadused aitavad aga igal inimesel oma võimeid parimal moel rakendada. Kui neid
kolme komponenti ei järgita, satub demokraatia kui
poliitiline režiim ohtu. Just seepärast on paljud Keskja Ida-Euroopa politoloogid hakanud niisuguseid
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makrotasandi muutujaid uurima kui esmatähtsaid
demokraatliku arengu mõtestamisel (Zubek & Goetz
2010; Jahn & Müller-Rommel 2010).
Põhiseaduslik muutus ja järjepidevus
Põhiseaduslikud institutsioonid moodustavad iga
poliitilise süsteemi sisestruktuuri. Need kehastavad
ühiskondlikke kokkuleppeid poliitilise võimu jaotumise ja teostamise asjus. Taolised ühisarusaamad on
mõeldud olema kindlad ja muutumatud, kuigi need

võivad seetõttu mõjuda ka piiravalt ning tekitada
poliitilisi ummikseise.
Postkommunistlike demokraatiate kontekstis
tähendab põhiseadusliku arengu hindamine mitme
teguri arvesse võtmist. Alustada võib kõige otsesemast: kas riik võttis režiimi siirde käigus vastu täiesti
uue põhiseaduse või kasutas ja täiendas kommunismiperioodist pärit dokumenti. Kommunismi kokkuvarisemisega seotud segaduste käigus ei olnud riigi
jaoks alati otstarbekas alustada täiesti uue konstitutsiooni kirjapanekuga – teinekord eelistati poliitilise
siirde käigushoidmiseks pigem teha ainult järkjärgulisi muutusi. Kuidas ent võib sellise strateegia valik
mõjutada demokraatia pikaajalist arengut?
Teine küsimus on sisuline, puudutades valikut presidentaalse ja parlamentaarse režiimi vahel. Sellal kui
paljud politoloogilised uuringud on kinnitanud parlamentarismi eeliseid demokraatia konsolideerimise
protsessis, kaldub avalikkus soosima hoopis presidentaalset süsteemi. Mida suudavad Balti riigid meile
öelda selles küsimuses?
Nii parlamentaarne kui ka presidentaalne süsteem
jagavad poliitilist võimu eri viisidel. See aga ei suuda
ära hoida institutsioonidevaheliste vastuolude või teinekord ka otseste konfliktide teket, näiteks peaministri
ja presidendi või presidendi ja parlamendi vahel. Hea
põhiseadus lahendab sellised institutsionaalsed kriisid
korrakohasel viisil, säilitades seejuures võimude lahususe ja tasakaalu. Kui aga sellised konfliktid on korduvad ning destabiliseerivad, kannatab tugevalt poliitika
efektiivne toimimine.
Seetõttu mängivad demokraatia arengus olulist
rolli ka põhiseaduskohtud ja teised sõltumatud vahekohtunikud, mis lahendavad põhiseaduslikke konflikte. Viimaks aga, kui taolised institutsioonid ei
suuda olukorda lahendada, võib vaja minna veel põhiseaduse parandusi, mis on niisiis viimaseks stabiilsuse
indikaatoriks, mida Balti riikide puhul tuleks uurida.
Põhiseaduste koostamine postkommunistlikes
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on võtnud eri vorme.
Sellal kui osa riike, nagu Ungari ja Poola, valisid kommunismiaegsete põhiseaduste parandamise tee, võtsid
teised riigid, nagu Sloveenia ja Tšehhi, ette täiesti uute
konstitutsionaalsete süsteemide loomise. Balti riigid langevad antud küsimuses kahe äärmuse vahele.
Nõukogude Liidu vastu võitlemisel oli nendes riikides
alati olulisel kohal õigusliku järjepidevuse printsiip, s.t
rõhutati sõjaeelse riigi taastamist, mitte uue riigi loomist. Sellele rõhumine vihjas aga kaudselt, et taastama
peaks ka enne 1940. aastal Nõukogude Liidu võimu
maksmapanekut kehtinud põhiseaduslikud süsteemid. See aga ei olnud 1990. aastatel enam võimalik,
kuna kõigis kolmes riigis oli 1940. aasta eel kehtinud
autoritaarne režiim. Taolise formalistliku tee valimine
oleks seega töötanud vastu demokraatliku siirde eesmärkidele.
Balti riigid olid seetõttu ainsana postkommunistlike riikide seas vastuokslikus olukorras, milles nende
demokraatliku siirde ajalooline dimensioon kirju-

tas ette justkui ühe lahenduse, kuid praktilised asjaolud nõudsid hoopis paindlikumat suhtumist. Lõpuks
otsustasid Eesti ja Leedu pragmaatilise valiku kasuks,
võttes vastu täiesti uued põhiseadused, sellal kui Lätis
otsustati osaliselt järgida riikliku järjepidevuse teed,
kinnitades 1922. aasta põhiseaduse koos mõningate
parandustega.
Eesti ja Leedu eelis kirjeldatud situatsioonis seisneb selles, et täiesti uus põhiseaduslik õigussüsteem
saab areneda uue poliitilise süsteemi kontekstis. Ühelt
poolt tähendab taoline uute konstitutsionaalsete struktuuride puhtalt lehelt lahtikirjutamine sisenemist institutsionaalsesse tundmatusse. Teiselt poolt oli nimetatud kahel riigil aga rohkem vabadust mõelda välja
täpne võimude tasakaalu mudel, mida sooviti rakendada. Valikud, mida Eestis ja Leedus tehti, olid seega
enam läbimõeldud ning eesmärgile orienteeritud.
Läti valik pöörduda tagasi sõjaeelse põhiseaduse
juurde tõi kaasa mõningal määral ebakindla järelmi
(sarnaselt Poola ja Ungariga), mis nõudis päritud süsteemi pidevat kohendamist. Ühelt poolt oli 1922. aastast pärit põhiseadus märksa demokraatlikum kui
need kommunismiajast pärit konstitutsioonid, mida
Poola ja Ungari pidid täiel määral parandama. See ilmselt seletab, miks Lätil on õnnestunud taolise ‘kõpitsetud’ põhiseadusega kauem vastu pidada kui Poolal ja
Ungaril, kus otsustati lõpuks ikkagi alustada nullist
ning visandada täiesti uued põhiseadused. Tõepoolest,
ka mitu muud riiki (eeskätt näiteks Suurbritannia) on
suutnud sajandeid elada sellises kokkuklopsitud konstitutsionaalses raamistikus. Lätis on süsteemi stabiliseerumine võtnud siiski omajagu aega ning 2011. aasta
kriis ei ole sellele kindlasti kaasa aidanud.
Kui kriisi tulemusena peaks Läti muutma oma süsteemi presidentaalsemaks, liiguks ta lähemale Leedu
valitsemissüsteemile ning eemale Eesti omast. Leedu
kogemus semipresidentaalse süsteemiga, milles otsevalitav president teostab võimu välis- ja kaitsepoliitika
küsimustes ning evib teatavat seadusandlikku vetoõigust, sellal kui peaminister ja valitsuskabinet vastutavad siseriiklike küsimuste eest, on üldjoontes olnud
positiivne. Kuigi presidentuuri kõigutasid mõnevõrra
2003.−2004. aasta sündmused, mil president Rolandas Paksas tagandati süüdistatuna võimu kuritarvitamises, ei ole presidendiinstitutsiooni ümberkujundamine või parlamentaarsema süsteemi poole liikumine
eriti arutluse all olnud. Paljude vaatlejate hinnangul
(Norkus 2008; Clark & Verseckaitė 2005) oli nimetatud poliitiline kriis lausa tõestuseks selle kohta, et
institutsionaalsed reeglid, mis pandi paika 1992. aastal, on tõepoolest kindlad ja toimivad hästi. Probleem
seisnes inimeses, kes võimu kuritarvitas, mitte võimude institutsionaalses tasakaalus endas.
Eesti põhiseaduslik kord on näinud kõige vähem
konflikte ja muutust: võimude tasakaalu süsteem paistab olevat suuremal määral konsensuslikult paigas kui
Lätis või Leedus. 1990. aastatel püüdis küll Eesti esimene president Lennart Meri oma võimu piire kombata, vaidlustades esimese peaministri Mart Laari
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Joonis 6.2.1. Põhiseaduskohtute menetletavad
juhtumid Balti riikides, 1993−2010, N
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Allikas: Balti konstitutsioonikohtute veebilehed

Tabel 6.2.1. Põhiseadusmuudatuste tüübid
Balti riikides, 1992−2011
Eesti

Läti

Leedu

presidendi ja
parlamendi
ametiaegade
pikendamine

kohalike
omavalitsuste
volikogude
ametiaja
pikendamine

valimissüsteemi
muudatused

kohalike
omavalitsuste
volikogude
ametiaja
pikendamine

Euroopa Liitu
astumisega
seotud
muudatused

põhiseaduslik
põhiseaduslik
muudatus
muudatus lubamaks
lubamaks ühineda;
põhiseaduslik
ühineda;
keskpanga
muudatus
Euroopa Liidu kodanike
eesõiguste
lubamaks
kohalikel valimistel ja
muutmine
ühineda
Euroopa Parlamendi
ühisraha
valimistel hääletama
kasutuselevõtu
lubamine
tarvis

rahvusliku
identiteedi või
suveräänsuse
tugevdamine

riigikeelt
puudutavate
sätete
tugevdamine

parlamendiliikmete
vande kirjutamine
põhiseadusesse;
riigikeelt puudutavate
sätete tugevdamine

põhiseaduskohtu
loomine;
kaitseväe
põhiõiguste peatüki
juhataja
lisamine;
määramine
valitsuse
institutsionaalsed
valitsuskabineti
dekreetseaduste
muudatused
poolt (varem
väljaandmise õiguse
presidendi
kaotamine;
poolt)
muudatused andmaks
valijatele õigust
parlament laiali saata

muudatused
lubamaks
välismaalastel
omandada maad,
siseveekogusid ja
metsa

peaprokuröri
määramise ja
vallandamisega
seotud
muudatused

Allikas: Balti riikide põhiseadused

mitu otsust, kuid hoolimata nendest väikestest võimupädevuse konfliktidest on institutsionaalne tasakaal jäänud siiski puutumatuks. Vastasseisud presidendi ja peaministri vahel on olnud sagedamad pigem
Lätis ja Leedus, kus presidendid on mitmel juhul väljendanud oma rahulolematust võimul olevate peaministrite tegevusega ning avaldanud survet nende tagasiastumiseks. Näiteks 1999. aastal õnnestuski Leedu
presidendil Valdas Adamkusel tolleaegne peaminister
Gediminas Vagnorius ametist loobuma panna, põh-
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jenduseks valitsuse tegevusetus korruptsiooni vastu
võitlemisel.
Läti president Vaira Vīķe-Freiberga tegi sama
2006.−2007. aastal tolleaegse peaministri Aigars Kalvītise suhtes, kui valitsus kasutas erakorralist põhiseaduslikku õigust läbi suruda mitu vaidlusalust sätet,
suurendamaks julgeolekuorganite pädevusi. Kui president ähvardas algatada referendumi, et kavandatud
seadusemuudatusi blokeerida, andis Kalvītis järele
ning astus mõne aja pärast ka ametist tagasi. Kuigi Läti
presidendil on vähe otseseid võimalusi peaministrit
kontrollida, on nii Vīķe-Freiberga kui ka tema ametijärglane Valdis Zatlers kasutanud oma positsiooni au
ning enda prestiiži, et mängida poliitikas olulist rolli,
ning seda palju suuremal määral kui ükski senine
Eesti president.
Lõplikuks vahekohtunikuks paljudes neis vaidlustes on olnud vastava riigi põhiseaduskohus. Balti
riikides on nende kohtute puhul tegu kas eraldi institutsiooni (Lätis ja Leedus) või osaga ülemkohtust
(Eestis). Samuti erineb riigiti institutsioonide õigus
põhiseaduskohtu poole pöörduda: juriidiline õigus
selleks võib olla kas kindlal arvul parlamendisaadikutel (Lätis ja Leedus), valitsusel (Leedus) või eraldiseisval õiguskantsleri institutsioonil (Eestis). Jooniselt 6.2.1 on näha, et nende kohtute otsuste arv on
kõikides Balti riikides aja jooksul kasvanud. Osaliselt
on see tulenenud nende institutsioonide võimupädevuste järkjärgulisest laienemisest: näiteks on Lätis ja
Eestis nende õiguste hulka lisandunud üksikisikute
esitatud juhtumite menetlemine. Samas on kasvanud
üldine teadlikkus põhiseaduskohtute võimupädevusest ja tähtsusest.
Viimane riigi põhiseadusliku arengu indikaator on
põhiseadusmuudatuste arv. Läinud kahekümne aasta
jooksul on põhiseadust muudetud kõige enam Lätis
ning vähim Eestis (vt tabel 6.2.1). Osaliselt on küsimus selles, kui lihtne on ühes või teises riigis konstitutsiooni muuta: sellal kui Eestis on muutmine suhteliselt keeruline, on see Lätis märksa lihtsam. Samas,
nagu varem märgitud, on Läti pidanud mitmel korral oma 1922. aasta põhiseadust ka ajakohastama, näiteks täielikult uue inimõiguste osa lisamine ning seni
olematu põhiseaduskohtu loomine. Samuti on tehtud olulisi muudatusi varem kehtinud sätetes: näiteks
on piiratud valitsuskabineti erakorraliste dekreetseaduste väljaandmise võimalusi ning antud valijatele
õigus parlament laiali saata.
Valitsuste stabiilsus ja tõhusus
Poliitilise arengu ja demokraatia konsolideerumise
järgmine analüüsitasand on seotud täitevvõimu tegevusega, täpsemalt valitsuse stabiilsuse ning tõhususega. Kui ideaalis peaksid valitsused võimul püsima
eelmistest valimistest järgmisteni, siis postkommunistlikes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on seda suutnud vähesed valitsused. See annab alust kahelda
nende riikide demokraatlike institutsioonide tugevuses, samuti erakondade suutlikkuses moodustada
püsivaid valitsuskoalitsioone ja valitsuste poliitikate

tõhususes. Selleks, et valitsuse stabiilsuse sügavamaid
mõjusid vaadelda, tuleb esmalt leida usaldusväärne
viis, kuidas seda nähtust mõõta. Teaduskirjanduses
on välja toodud kolm valitsuste eluea mõõtmise viisi.
Nendeks indikaatoriteks on „juriidiline ametisolek”,
„parteiline koosseis” ning „efektiivne valitsemine”.
Puhtalt õiguslikust-konstitutsionaalsest aspektist
võib valitsuse algushetkeks lugeda seda, kui peaminister nimetatakse ametisse (tavaliselt presidendi poolt)
ning otsus kinnitatakse parlamendis. Rõhuasetus on
antud juhul täitevvõimu moodustamise õiguslikel
alustel. Valitsuste arv on seega mõõdetav nende kordadega, mil võim on formaalselt peaministrile delegeeritud.
Samas on aga võimalik, et ühe valitsuskabineti
eluea jooksul lahkub üks või mitu koalitsioonierakonda või visatakse sellest koalitsioonist välja, jättes peaministri jätkama kas vähenenud enamuses või
lausa vähemuses. Tavaliselt lahkub peaminister taolises olukorras võimult ning moodustatakse uus valitsus, ent teinekord võib valitsus jääda ametisse, saavutades koostööleppe mõne valitsusvälise erakonnaga
või kaasates parlamendi sõltumatuid saadikuid. Nendel juhtudel jätkab õiguslikust perspektiivist sama
valitsus, kuigi selle koosseis on uus. Seetõttu on ka
valdav osa poliitikateadlasi taolisi valitsusi liigitanud
uuteks valitsuskabinettideks (Müller-Rommel et al.
2004).
Sellest hoolimata ei ole kõige hiljutisemate arvamuste kohaselt lihtne võimu üleandmine ühelt peaministrilt teisele siiski pädev indikaator valitsuste eluea
mõõtmisel, kuna paljud kabinetid jäävad võimule veel
nädalaid pärast ametlikku tagasiastumist või parlamendivalimisi ning enne uue valitsuse moodustamist.
Valitsemise tõhususe vaatevinklist on nende nädalate puhul tegemist ikkagi kaotatud ajaga, kuna sel
ajal puudub valitsusel täitevvõimu teostamiseks poliitiline mandaat. Sellest vaatenurgast lähtudes tuleks
need ametisoleku päevad tervikust maha lahutada;
veel tuleks maha arvestada need administratsioonid,
mis on otseselt määratud vaid kohusetäitja või üleminekuaja täitevvõimu rolli, kuna ka neil puudub tegelik poliitiline mandaat (Ryals Conrad & Golder 2010).
Kuigi nimetatud lähenemiste erinevused võivad
tunduda juuksekarva lõhkiajamisena, näitab tabel
6.2.2, et ühe või teise mõõteviisi valimine võib tugevalt mõjutada Balti riikide valitsuste eluigade võrdlust.
Kuna Eestis on olnud kaks valitsuskabinetti, mille parteiline koosseis on valitsusajal muutunud, ehkki peaminister on jäänud juriidiliselt ametisse, on erinevus
esimese ja teise mudeli valitsuste keskmiste eluigade
vahel enam kui sada päeva. Samuti, võttes arvesse, et
Lätis kulub valitsuse moodustamiseks teinekord nädalaid, näitab efektiivse valitsemise indikaator seda, et
tõelise poliitilise mandaadiga administratsioonid on
seal kestnud keskmiselt vähem kui aasta.
Need näitajad ühtivad suuremal või vähemal
määral teiste Euroopa Liiduga liitunud Kesk- ja IdaEuroopa riikide omadega. Parteilise koosseisu mudeli

Tabel 6.2.2. Keskmine valitsuste eluiga Balti riikides
eri mõõdikute järgi, 1992−2011
Juriidiline
võimulolek
Keskm.
N
päevi

Parteiline
koosseis
Keskm.
N
päevi

Efektiivne
valitsemine
Keskm.
N
päevi

Eesti

10

672

12

559

11

575

Läti

14

452

17

370

17

345

Leedu

10

573

11

531

10

552

Märkus: Andmed kehtivad täis-valimistsüklite kohta, s.o Eestis perioodil
1992−2011; Lätis 1993−2010; Leedus 1992−2008.
Allikas: autorite arvutused

põhjal oli nende riikide keskmine 543 päeva, efektiivse
valitsemise mudeli puhul aga 510 päeva. Samas jäi see
siiski alla Lääne-Euroopa keskmisele ehk 568 päevale
(Saalfeld 2008: 332).
Sellest tulenevalt kerkib küsimus, kuidas on Balti
riikide valitsustel üleüldse õnnestunud viia ellu selliseid suuri eesmärke nagu laiaulatuslikud majandusreformid või Euroopa Liiduga liitumine. Kui koalitsioonid, peaministrid ja ministrid vahetuvad sageli,
kuidas on üldse võimalik, et teatud kestvaid poliitikaid on vastu võetud ja järjepidevalt rakendatud?
Osaliselt on vastuseks küsimusele tõik, et Kesk- ja IdaEuroopa riigid on üldiselt omaks võtnud tsentripetaalse valitsemise mudeli (Gerring & Thacker 2008), mis
hõlmab unitaarriiki, proportsionaalset valimissüsteemi ja parlamentaarset süsteemi vastutava valitsuskabinetiga. See tähendab, et täidesaatev võim kipub
aja jooksul omandama üha suuremat tähtsust, kuna
parteid muutuvad parlamendis ühtsemaks (s.t toetavad järjepidevalt valitsust) ning poliitikategemine
läheb keerulisemaks ja enam professionaalseks. Seega,
kuigi konkreetsed kabinetid tulevad ja lähevad, jääb
täidesaatev masinavärk toimima: rakendatud on piisavalt palju otsuseid, et hoida reforme ja väljatöötatud
arenguteid järjepidevalt käigus.
Nii Lätis kui ka Leedus on valitsustele peale selle
antud eriõigusi, mille abil saab kas õigusnormistikku
kiirmenetluse korras parlamendist läbi suunata või,
Läti puhul, võtta õigusakte vastu täiel määral parlamendi asemel, juhul kui see on parasjagu puhkusel.
Läti valitsus on viimati nimetatud meedet kasutanud üsna laialdaselt, järgides Läti põhiseaduse artiklit 81, kuni 2007. aastal loobuti sellest president VīķeFreiberga üles kergitatud julgeolekuküsimuste kriisi
tagajärjel. Vastuseid paradoksile, miks Läti valitsuste
stabiilsuse madalamad määrad ei ole kaasa toonud
poliitikaloome protsesside nõrgenemist, on mitu. Esiteks, valitsustel on olnud küllalt suur võim võtmaks
vastu vähemalt minimaalseid reformikavasid. Teiseks, poliitiline järjepidevus on olnud küllalt suur,
hoolimata voolavusest koalitsioonikoosseisudes. Näiteks oli Läti välisministeerium perioodil 1992−2002
vaid ühe partei – Läti Tee – kontrolli all ning kogu
selle aja jooksul pidas välisministri ametit kokku vaid
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Joonis 6.2.2. Valitsuse algatatud seaduseelnõude
osakaal parlamendis lõpuks vastu võetud õigust
loovate aktide hulgas
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Allikas: autorite arvutused

Joonis 6.2.3. Balti riikide ombudsmanidele esitatud
kirjalike kaebuste arv
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Allikas: vastavate ombudsmanide kontorite aastaaruanded

kolm inimest (kuigi eri valitsuskoalitsioone moodustati sellel perioodil lausa üheksa). Sarnaselt pidas üks
inimene, Mārtiņš Roze, põllumajandusministri ametit perioodil 2002−2009, kuuludes seega viide eri valitsuskoalitsiooni.
Seesugust täitevvõimu mõjukust võib näha ka Balti
riikide seadusandliku tegevuse arengus. Postkommunistlike Kesk- ja Ida-Euroopa riikide parlamente käsitlev akadeemiline kirjandus on keskendunud nende
esinduskogude professionaliseerumisele, mõõdetuna
organisatsiooniliste struktuuride ja protseduuride järkjärgulise arengu järgi (Olson & Norton 1996; Lukošaitis
2005). Paljud politoloogid on rõhutanud nende parlamentide „tugevust” 1990. aastate esimesel poolel, kuna
siis olid esindatud erakonnad vähem distsiplineeritud,
täidesaatev bürokraatia vähem formaliseeritud ning
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parlamendisaadikud ise avatuma meelega. Seda näitab
ka fakt, et poliitilised rühmitused Balti riikide parlamentides kujundasid ennast üsna tihti ümber. Veel näitab seda üksikute saadikute algatatud seaduseelnõude
suhteliselt suur osakaal.
Veel enam on Läti ja Leedu valitsustel spetsiaalne
õigus parlamendis läbi suruda seaduseelnõusid kiirendatud protseduuride alusel. Kuigi teoreetiliselt on see
kasulik meede, mis lubab erakorralistes oludes poliitilisi otsuseid teha kiiremini kui tavaliselt, piirab see
meetod samal ajal põhjalikku seaduseelnõude läbivaatamist ning samuti huvigruppide (kodanikuühiskonna) kaasamist. Seejuures on nimetatud meetme
kasutus aja jooksul aina sagenenud, nõnda et möödunud aastakümne keskpaigaks käis umbes veerand
seaduseelnõudest Leedu Seimist ning umbes kolmandik Läti Seimist läbi mingil määral kiirendatud protseduuride alusel. Läti parlamendis ei ole seejuures
sugugi ennekuulmatu, et ühe seaduseelnõu kaks lugemist (koos parandusettepanekutega) ning seejärel ka
lõpphääletus toimuvad kõik ühe päeva vältel.
Kokkuvõtvalt on Balti riikides valitsuse stabiilsuse ja efektiivsuse vahel olnud huvitav pöördvõrdeline suhe. Kuigi valitsused ei ole olnud nii stabiilsed kui paljudes teistes postkommunistlikes riikides
ning endiselt jäävad nad püsivuse poolest alla LääneEuroopa keskmisele, on nende poliitikategemise
efektiivsus olnud piisav, et viimase kahe kümnendi
jooksul algatada ning rakendada laiaulatuslikke ühiskondlikke reforme. Seejuures ei ole tegemist mingisuguse iseäranis Balti riikidele omase tunnusega, pigem
üldise tendentsiga arenenud demokraatiaga maades:
üha enam kipub täitevvõim omandama eesõigust seadusandlike kogude ees, juhtides seeläbi sisuliselt poliitikat hoolimata valitsuskabinettide ebastabiilsusest
ning parlamentide formaalsest põhiseaduslikust järelevalvest.
Kui valitsused kasutavad kirjeldatud meetmeid
ülearu, väheneb nii parlamentide tõsiseltvõetavus kui
ka kodanike usaldus demokraatliku korra vastu. Selle
tagajärjel süveneb demokraatia defitsiit ning poliitiline künism. Kõigis kolmes Balti riigis, kuid eriti Lätis
ja Leedus, on selles küsimuses olnud arengusuund
pigem halvemuse poole.
Kodaniku- ja poliitilised õigused
Balti riikide poliitilise arengu viimaseks analüüsitud kriteeriumiks oli kodaniku- ja poliitiliste õiguste
kaitse ning tugevus. Olgugi et kõigi kolme Balti riigi
põhiseadustes pühendatakse märkimisväärne osa elanikkonna nüüdisaegsete demokraatlike õiguste loetlemisele, on nende õiguste kaitseks loodud institutsionaalsed mehhanismid aja jooksul erinenud (Dreifelds
2001). Üksnes Eesti põhiseaduses on nende õiguste
tagamiseks määratletud ametlik institutsioon: õiguskantsler. Samas piirdus õiguskantsleri võimupädevus
esialgu järelevalvega õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse üle ning alles 1999. aastal laiendati õiguskantsleri kohustusi ning ühendati need klassikalise
ombudsmani omadega, s.t talle anti võimalus menet-
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Tabel 6.2.3. Freedom House’i kodanikuvabaduse
näitajad riigiti, 1991−2010

Eesti

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Läti

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2

Leedu

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Norra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rootsi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soome

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Taani

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tšehhi

-- -- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Ungari

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Poola

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Slovakkia

-- -- 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Sloveenia

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bulgaaria

3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rumeenia

5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Venemaa

3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ukraina

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3

Moldova

4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Valgevene

4 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Allikas: Freedom House; 1 = täiesti vaba, 7 = täiesti mitte-vaba

Tabel 6.2.4. Freedom House’i poliitilise vabaduse
näitajad riigiti, 1991−2010
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

leda ka üksikisikute kaebusi oma põhiõiguste kaitseks
juhul, kui riigiametnik on neid õigusi riivanud. Viis
aastat hiljem lisandusid õiguskantsleri vastutusalasse
kodanike kaebused kohalike omavalitsuste ametnike
ning teiste avaliku võimu kandjate vastu.
Leedu oli esimene riik, kus 1994. aastal loodi eraldiseisev ombudsmani institutsioon, täpsemalt Leedu
parlamendi spiikri poolt ametisse nimetatud viiest
ombudsmanist koosnev ametkond. Igale ombudsmanile määrati oma vastutusala ning 1998. ja 2000. aastal loodi veel eraldi ametkond tegelemaks soolise
võrdõiguslikkuse ning laste õiguste kaitsega. Samas
vähendati 2010. aastal ametlike ombudsmanide arv
vaid kahele: üks riigiinstitutsioonide ja teine kohaliku
võimu tasandi järelevalveks.
Läti valis teistsuguse süsteemi, mille alusel asutati 1995. aastal Riiklik Inimõiguste Büroo kohustusega läbi vaadata üksikisikute kaebusi seoses inimõiguste rikkumisega. See amet tegutses üksteist aastat
ning alles pärast pikaleveninud arutelusid loodi ametlik Ombudsmani Büroo, mis pidi edaspidi täitma klassikalist sellekohast rolli, uurides üksikisikute kaebusi
riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike vastu.
Jooniselt 6.2.3 võib näha, et viimastel aastatel on
Balti riikide ombudsmani tüüpi ametkondadele esitatud kaebuste arv oluliselt vähenenud, eriti Lätis ja
Leedus. See langus on eeskätt seletatav teadlikkuse
tõusuga − inimesed on paremini kursis ombudsmani
tegeliku võimupädevuse piiridega. Kuigi Eestis esitatakse õiguskantslerile jätkuvalt palju kaebusi, lükatakse neist keskmiselt 75 protsenti tagasi, samas kui
Lätis ja Leedus on see määr vaid 30−40 protsenti.
Seega, olgugi et eestlased kaitsevad oma õigusi võrdlemisi aktiivselt, jäävad nende nõuded sageli ombudsmani võimupädevusest välja või on lihtsalt põhjendamatud.
Laiemas rahvusvahelises plaanis saab põhiõiguste kaitset Balti riikides hinnata selliste kogu maailma hõlmavate liitindeksite kaudu, nagu on koostanud uurimiskeskused Freedom House või Economist
Intelligence Unit. Nende indeksite eeliseks on asjaolu, et need jagavad poliitilise süsteemi spetsiifilisteks demokraatiaprotsessideks, mitte pelgalt formaaljuriidilisteks institutsioonideks, kuna demokraatia
hõlmab ka abstraktsemaid nähtusi, nagu kodanikuvabaduste austamine, meediavabadus, kodanikuühiskonna tugevus ning korruptsioonitõrje. Nagu allpool
näha, seatakse Skandinaavia riike Baltimaadele positiivseks eeskujuks, kuna Norra, Rootsi, Taani ja Soome
saavutavad sellistes võrdlustes alati märkimisväärselt
paremaid tulemusi kui Eesti, Läti ja Leedu. Samas, sõltuvalt kasutatavast indeksist läheb Baltimaadel siiski
paremini kui teistel postkommunistlikel riikidel ning
ühtlasi saavutab Eesti enamasti oma kahest lõunanaabrist kõrgema koha.
Freedom House koostab demokraatia arengut
kajastavat kahte indeksit. Neist esimene mõõdab vabaduse üldist määra maailmas (Freedom in the World),
teine aga demokraatlikku arengut spetsiifiliselt post-

Eesti

2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Läti

2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Leedu

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Norra

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rootsi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Soome

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Taani

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tšehhi

-- -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ungari

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Poola

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Slovakkia

-- -- 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sloveenia

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bulgaaria

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Rumeenia

5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

Venemaa

3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Ukraina

3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

Moldova

5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3

Valgevene

4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Allikas: Freedom House; 1 = täiesti vaba, 7 = täiesti mitte-vaba
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tabel 6.2.5. Nations in Transiti demokraatiaskoorid
riigiti, 2001−2010

Eesti

2,13

2,00

2,00

1,92

1,96

1,96

1,96

1,93

1,93

1,96

Läti

2,21

2,25

2,25

2,17

2,14

2,07

2,07

2,07

2,18

2,18

Leedu

2,21

2,21

2,13

2,13

2,21

2,21

2,29

2,25

2,29

2,25

Tšehhi

2,25

2,46

2,33

2,33

2,29

2,25

2,25

2,14

2,18

2,21

Ungari

2,13

2,13

1,96

1,96

1,96

2,00

2,14

2,14

2,29

2,39

Poola

1,58

1,63

1,75

1,75

2,00

2,14

2,36

2,39

2,25

2,32

Slovakkia

2,5

2,17

2,08

2,08

2,00

1,96

2,14

2,29

2,46

2,68

Sloveenia

1,88

1,83

1,79

1,75

1,68

1,75

1,82

1,86

1,93

1,93

Rumeenia

3,67

3,71

3,63

3,58

3,39

3,39

3,29

3,36

3,36

3,46

Bulgaaria

3,42

3,33

3,38

3,25

3,18

2,93

2,89

2,86

3,04

3,04

Venemaa

4,88

5,00

4,96

5,25

5,61

5,75

5,86

5,96

6,11

6,14

Ukraina

4,71

4,92

4,71

4,88

4,50

4,21

4,25

4,25

4,39

4,39

Moldova

4,29

4,50

4,71

4,88

5,07

4,96

4,96

5,00

5,07

5,14

Valgevene

6,38

6,38

6,46

6,54

6,64

6,71

6,68

6,71

6,57

6,50

Allikas: Freedom House, skaala = 1−7, milles 1 tähistab
täielikku demokraatiat

Tabel 6.2.6. Economist Intelligence Uniti
demokraatiaindeks riigiti, 2006−2010
2006

2008

Eesti

7,74

7,68

2010
7,68

Läti

7,37

7,23

7,05

Leedu

7,43

7,36

7,24

Norra

9,55

9,68

9.80

Rootsi

9,88

9,88

9,50

Soome

9,25

9,25

9,19

Taani

9,52

9,52

9,52

Tšehhi

8,17

8,19

8,19

Ungari

7,53

7,44

7,21

Poola

7,30

7,30

7,05

Slovakkia

7,40

7,33

7,35

Sloveenia

7,96

7,96

7,69

Rumeenia

7,06

7.06

6,60
6,84

Bulgaaria

7,10

7,02

Venemaa

5,02

4,48

4,26

Ukraina

6,94

6,94

6,30

Moldova

6,50

6,50

6,33

Valgevene

3,34

3,34

3,34

Allikas: Economist Intelligence Unit

kommunistlikes riikides (Nations in Transit). Mõlema
indeksi järgi on Balti riikidel läinud võrdlemisi hästi:
pärast taasiseseisvumist on Freedom House neid põhiliselt liigitanud „vabade” ühiskondade hulka. Vaid
1990. aastate alguses halvendasid Eesti ja Läti tulemusi probleemid kodakondsuse määramise seaduste
ning vähemuste õigustega. 1997. aastaks olid aga kõik
kolm riiki saavutanud maksimumtulemuse 1 indeksi
„poliitiliste õiguste” osas. „Kodanikuõiguste” areng
on olnud järkjärguline: kõik kolm riiki saavutasid
tulemuse 2 aastaks 1995 ja parima võimaliku tulemuse
1 aastateks 2004−2005. Baltimaade tulemusi saab üldjoontes võrrelda Kesk- ja Ida-Euroopa Visegrádi grupi
riikidega: neil on üldiselt läinud paremini kui Bulgaarial ja Rumeenial ning märkimisväärselt paremini
kui Venemaal ja teistel SRÜ riikidel (vt tabelid 6.2.3
ja 6.2.4).
Alates 1997. aastast mõõdab Freedom House eraldi
postkommunistlike riikide demokraatia tugevust näitaja Nations in Transit abil, pöörates kitsamat tähelepanu valimistele, meediavabadusele, kodanikuühiskonna arengule, kohtusüsteemile, valitsemisstruktuuridele ja korruptsioonivastastele poliitikatele.
Sellegi näitaja puhul on Balti riikidetulemused samaväärsed või koguni paremad kui Kesk- ja Ida-Euroopa
riikidel keskmiselt (vt tabelit 6.2.5). Kolme Balti riigi
tulemused on üldiselt terve ühiku võrra paremad kui
Bulgaarial ja Rumeenial ning kolm või enam ühikut
paremad kui Venemaal, Ukrainal, Moldoval ja Valgevenel.
Veidi teistsuguse hinnangu annab aga 2006. aastal Economist Intelligence Uniti välja pakutud demokraatiaindeks. Nimelt võib selle indeksi kohaselt
pidada Balti riike „vigasteks demokraatiateks”, kuna
nende tulemus viie näitaja alusel (valimised, valitsuse
toimimine, poliitiline kaasatus, poliitiline kultuur ja
kodanikuvabadused) jäi kümnepallisel skaalal alla
8,0 (vt tabelit 6.2.6). Selle indeksi kohaselt paiknevad
kolm Balti riiki samas kategoorias teiste postkommunistlike Euroopa Liidu liikmesriikidega, ehkki Tšehhi
ja Sloveenia on ületanud 8,0 piiri ning astunud seega
„täielike demokraatiate” hulka. Ukraina ja Moldova
on samuti „vigased demokraatiad”, samas kui Venemaad nimetatakse „hübriidrežiimiks” ja Valgevenet
„autoritaarseks režiimiks”.

6.3. Valimised ja erakonnad
Kui mingis poliitilises süsteemis on põhiseaduslikud
reeglid paigas ning vabadused kaitstud, hakkab demokraatia dünaamika seejärel avalduma nende valikute
kaudu, mida teevad kodanikud valimiste ning muude
osalusvormide kaudu. Kodanikud määravad riigi
poliitilise suuna, valides erakondade ning nende ideoloogiate ja valimisplatvormide vahel. See on demokraatia alt-üles-versioon. Siirdeühiskondade ja tärkavate parteisüsteemidega tegelevad poliitikauurijad on
täheldanud, et demokraatlik poliitika toimib ka üle-
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valt alla, kuna tihtilugu mõjutavad ja manipuleerivad
poliitikud parteisüsteemi kohati isegi silmakirjalike
organisatsiooniliste ümberkorralduste kaudu, nagu
näiteks ajutised valimisliidud või uute parteide spontaanne loomine. Balti riigid ei ole selleski mingi erand.
Valimiste dünaamika
Valimised on demokraatlikus riigis vahend, mille abil
hinnatakse ühiskonnas tegutsevate poliitiliste jõudude
suhtelist tugevust, moodustades selle põhjal valitsuse

kuni järgmiste valimisteni. Demokraatia perspektiivist
vaadatuna peaks selleks, et kõik olulisemad ühiskonnarühmad oleksid esindatud, tegutsema riigis piisav arv
erakondi, mis valimistel omavahel mõõtu võtavad. Teisalt aga ei tohiks parteisüsteem olla liiga killustatud,
kuna see tooks kaasa lõhestatuse ja otsustusvõimetuse.
Kergeim viis demokraatia seda aspekti hinnata oleks
lihtsalt kokku lugeda, kui mitu erakonda osaleb valimistel ning kui mitu neist on seejärel esindatud parlamendis. Taoline lähenemine jätaks aga arvestamata parteide suhtelise tugevuse ja oleks seetõttu liialt algeline.
Selle asemel on poliitikauurijad 1979. aastast alates hinnanud parteisüsteemi killustatust nn parteide tingarvu
arvutamise najal, mille pakkusid välja Markku Laakso
ja Rein Taagepera. See arvutuskäik võtab arvesse erakondade suurust vastavalt sellele, kui palju on valimistel saadud hääli või esinduskogus kohti.
Balti riikides on parteisüsteemid üldiselt muutunud viimase kahe kümnendi jooksul vähem killustatuks, tulenevalt valijate koondumisest stabiilsemate
ja elujõulisemate parteide ümber. Selle trendi loogika
on võrdlemisi lihtne: erakondadel tekib järk-järgult
teatav kuvand, bränd, ning samuti kasvab aja jooksul nende usaldusväärsus. Valijad hakkavad aja jooksul valimiste ja avaliku arvamuse küsitluste kaudu
ette nägema, mis parteid tõenäoliselt saavad valimistel esindatuse ning millised mitte. Valijad koondavad
seega oma eelistused edukamate erakondade ümber,
et mitte oma häält raisata nõrgemate võistlejate peale.
Jooniselt 6.3.1 võib näha, et Leedu on selles küsimuses erand, kuna sealne valimistel osalevate erakondade tingarv on 1992. aastaga võrreldes enam kui
kahekordistunud. See kurioosum on seletatav sellega,
et 1990. aastate alguse tugev bipolaarne ideoloogiline lõhe (antikommunistid vs. endised kommunistid) kadus 2000. aastate alguseks, mil kerkisid esile
uued erakonnad, mis hakkasid vanadele väljakujunenud erakondadele konkurentsi pakkuma. Kuna aga ka
vanad parteid jäid pärast seda endiselt tegutsema, tõusis nii valimistel osalevate kui ka parlamendis esindatud erakondade tingarv.
Eesti ja Läti paistavad selle näitaja poolest paremini silma, kuna mõlemas riigis on pärast kõige viimaseid valimisi parlamendierakondade tingarv langenud alla nelja (vt joonis 6.3.2). Nende kahe riigi vahel
valitseb siiski oluline erinevus: sellal kui praegu Riigikogus esindatud neli rühma on selgelt eraldiseisvad
erakonnad, on kõik viis Läti Seimis esindatud rühma
tegelikult valimisliidud ning seega märksa ebastabiilsemad. Läti parteisüsteemil on seetõttu veel üksjagu
areneda, kuni saavutatakse lõplik konsolideerumine.
Üks meede, mis sellele kaasa võib aidata, on 2010. aastal tehtud otsus lubada fraktsioone moodustada vaid
valimistel parlamendikohti saanud erakondadel ja
valimisliitudel. See tähendab, et parlamendisaadikutel
ei ole enam ahvatlust lüüa lahku oma valimisaegsetest
grupeeringutest, kuna seetõttu jääksid nad ilma sellistest hüvedest nagu sekretärid ja abid. Sama reegel kehtestati Eestis juba 1990. aastate lõpus.

Joonis 6.3.1. Valimistel osalevate parteide tingarv Balti
riikides valimiste järgarvu järgi alates 1992. aastast
10

8

6

4

2

1

2

3

Eesti

4
Läti

5

6

Leedu

Allikas: Balti riikide valimistulemused

Joonis 6.3.2. Parlamendierakondade tingarv Balti
riikides valimiste järgarvu järgi alates 1992. aastast
8
7
6
5
4
3

1

2

3

Eesti

4
Läti

5

6

Leedu

Allikas: Balti riikide valimistulemused

Ühiskondlike lõhede arengud
Parteisüsteem on vaid selle tagajärg, mida oma poliitiliste programmide ja ideoloogiate poolest pakuvad
erakonnad ning mida oma eelistuste ning suhtumiste
alusel väljendavad valijad. Selles valguses on oluline
uurida valijate seas aja jooksul välja kujunenud poliitilisi suundumusi. Taoliste ühiskondlike lõhede uurimine on postkommunistlikes riikides üsna keeruline. Lääne-Euroopa riikides on ühiskondlikud lõhed
välja kujunenud kümnendite jooksul ning võrdlemisi
orgaaniliselt vastavalt sotsiaalmajanduslikule stratifikatsioonile, aga ka mööda maa/linna, klerikaalse/
sekulaarse ja hiljem ka materiaalse/post-materiaalse erisusi. Postkommunistlikes riikides on poliitilised lõhed tekkinud spontaansemalt, mööda teistsuguseid liine. Osas riikides tõusis kõige olulisemalt esile
eristus antikommunistlike ja postkommunistlike jõudude vahel. Teistes tulid kõige otsesemalt esile etnilised (enamus- vs. vähemusgrupid) või teinekord ka
maa/linna lõhed.
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Kommunismi kokkuvarisemisele järgnenud kümmekonna aasta jooksul hajusid mitmel pool algselt
valitsenud antikommunistlikud/postkommunistlikud lõhed, kuna pärast otsest siirdeperioodi vähenesid
vaidlused mineviku tõlgendamise ja tulevikueesmärkide seadmise üle. Peale selle olid riigid tihti tunnistajaiks võimu liikumisele selle skaala ühest äärmusest
teise, pärast mida pettusid valijad mõlemas küljes ning
pöördusid hoopis uute, tihtilugu populistlike poliitiliste jõudude poole. Kui needki erakonnad osutusid valitsemises kesisteks, oli tulemuseks teatud sorti
nõiaring, milles kas kerkisid pidevalt esile uued poliitilised jõud või muutus poliitika suuresti sisutühjaks,
halvates sellega ka valitsemise efektiivsust.
Miks on valijate eelistused olnud niivõrd kõikuvad? Üheks peamiseks jõuks, mis on klassikalisi Lääne
parteisüsteeme struktureerinud, on olnud suhteliselt
stabiilne elanikkonna sotsiaalne kihistumine. Alamklassi töölised on põlvkondadeks jäänud alamklassi
töölisteks, sellal kui kõrgklassi jõukad on jäänud jõukaiks. Valijate eelistused on seega püsinud suhteliselt
konstantsetena. Postkommunistlikes riikides aga tõi
majanduse kiire ümberstruktureerimine kaasa suurema võimaluse sotsiaalset klassi muuta: paljudest
vaestest said ümberkorralduste tuules kiiresti rikkad.
Seega, ehkki sugugi kõigil ei õnnestunud ühiskondlikul redelil tõusta, valitses valdavalt arusaam, et muutused on võimalikud. Sedasama võis näha poliitikas:
valijate eelistused ei olnud defineeritud nende sotsiaalmajandusliku positsiooniga, vaid olid tihtilugu avatud, seega ka mõjutatavad karismaatiliste juhtide või
uute poliitikasse astujate poolt, sõltumata nende ideoloogiast. Vasaku-parema ideoloogilised lõhed ilmusid alles pärast ühiskondliku kihistumise püsivamaks
muutumist, umbes selle sajandi esimesel kümnendil.
Balti riikides on suuresti nähtavad needsamad
arengumustrid: klassikaline vasaku-parema vastandus ega ka teised ‘traditsioonilised’ lõhed ei ole kunagi
välja arenenud. Ainult Leedus kerkis algul esile näiliselt struktureeritud poliitiline lõhe, mis baseerus suuresti antikommunistlikul-postkommunistlikul jaotusel (Jurkynas 2004). Leedu Demokraatlik Töölispartei
oli esimene eks-kommunistlik erakond Kesk- ja IdaEuroopas, mis naasis võimule juba 1992. aasta oktoobris, samas kui 1996. aasta valimiste tulemus oli vastupidine, tuues taas võimule rahvusliku Isamaaliidu. Kuid
siingi on küsitavusi. Leedu Demokraatlikul Töölisparteil oli ideoloogiliselt vähe, kui üldse midagi ühist
kunagise Leedu Kommunistliku Parteiga, millest ta
oli välja kasvanud. Pigem loodi endist kuvand kui
asjatundlikest riigijuhtidest eesotsas nõukogudeaegse
juhi Algirdas Brazauskasega.
2000. aastaks hakkas senine süsteem aga pragunema, tulenevalt sotsiaalliberaalse Uue Liidu (pigem
amorfne, tsentristlik jõud) esiletõusust ning omapäise
poliitiku Rolandas Paksase otsusest ühineda Leedu
Liberaalse Liiduga, mis viis selle erakonna tundmatusest riigi kolmandaks. Uute populistlike jõudude
edukus oli nähtav ka järgmistel valimistel, eriti ilme-
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kalt Viktor Uspaskichi loodud Leedu Tööpartei näitel 2004. aastal ning uuesti Arūnas Valinskase juhitud Rahva Ärkamise Partei näitel 2008. aastal. Lõpuks
kaotasid Uus Liit ja Rahva Ärkamise Partei populaarsust, olles seega suhteliselt lühiajalised jõud Leedu
parteisüsteemis. Leedu Tööpartei ning Leedu Liberaalne Liit (isegi pärast mitut lahknemist) suutsid aga
leida ja kinnistada süsteemis oma koha, panustades
mingil määral parteisüsteemi tasakaalustumisse. Isamaaliit, Kristlikud Demokraadid ja Liberaalne Liikumine püüavad selles süsteemis hoida konservatiivset,
paremtsentristlikku kohta, sellal kui Sotsiaaldemokraadid (endine Leedu Demokraatlik Töölispartei) ja
Leedu Töölispartei hoiavad vasakpoolset kurssi, otsides toetust neilt, kes jäid üleminekuajal kaotajateks
ning on poliitikast võõrandunud. Vana antikommunistlik-postkommunistlik lõhe on seega ka uues parteisüsteemis teataval määral olemas, kuna Tööpartei on näinud ajalugu pigem minevikuna, sellal kui
Isamaaliit on kommunismiaja ühemõtteliselt hukka
mõistnud. Ainult endise presidendi Rolandas Paksase
erakond Kord ja Õiglus ei mahu sellesse jaotusesse,
kuna ühelt poolt suunatakse ennast pigem alamklassi
häälte püüdmise poole, kuid teisalt järgitakse avalikku
korda rõhutavat konservatismi.
Eestis ja Lätis on kaua aega esiplaanil olnud etnilised lõhed. Võttes arvesse nende riikide kodakondsusseaduste järelmeid, mis jätsid suure hulga kohalikust
venekeelsest elanikkonnast 1990. aastate alguses kodakondsusest ilma, on põhilisteks poliitilisteks lõhedeks
olnud sotsiaalmajanduslikud ja populistlikud erinevused. Eestis suruti etniline lõhe peaaegu täielikult
alla, kuna ligikaudu ainult 10% valijaskonnast oli
1990. aastate alguses mitte-eestikeelne (kuigi elanikkonnast moodustasid nad umbes 30%). Lätis oli etnilistest vähemustest valijate osakaal kõrgem ehk umbes
25%, põhiliselt tänu sellele, et seal elas palju enam rahvusvähemusi juba enne nõukogude võimu kehtestamist 1940. aastal ning neil oli seega pärast 1991. aastat
õigus saada kodakondsus. Siiski on nende vähemuste
poliitiline kaal üsna marginaliseeritud, kuna veel ei
ole ükski neid valijaid esindav erakond (näiteks Rahva
Üksmeele Partei, Inimõiguste Eest Ühises Lätis ning
hilisem Koosmeele Keskus) pääsenud valitsuskoalitsiooni, hoolimata teinekord kogutud enam kui veerandist valijate häältest.
See on tähendanud, et suurem osa reaalsest poliitilisest võitlusest on käinud kitsa valiku etniliste läti
parteide vahel. Samas on väga väike osa neist ka tegelikult välja arendanud selge ideoloogilise suundumuse;
pigem on neid peetud kindlate majanduslike huvide
või oligarhide hääletorudeks. Juba 1995. aastal nähti
selles võtmes populistlike Ziedonis Čeversi ja Joachim
Ziegeristsi esiletõusu; neile järgnesid 1998. aastal Andris Šķēle ja tema juhitud Rahvapartei ning 2002. aastal Einars Repše ning tema Uus Aeg. Kõik need poliitilised rühmitused võitlesid selle eest, et domineerida kitsal Läti poliitilisel areenil, kuid ühelgi neist ei
õnnestunud ülekaalukat positsiooni saavutada. Pari-

Erakondade tõusud ja langused
Kui ühiskonnas puuduvad püsivad lõhed ning valijad on muutliku meelega, siis tekivad suure tõenäosusega ikka ja jälle uued erakonnad ning samal ajal
jäävad nõrgaks olemasolevad parteid. Viimase viie-

Joonis 6.3.3. Balti riikide valimistel osalenud
erakonnad erakonnatüübi järgi (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20

Läti

Muutmata

2008

2004

1996

2000

2010

2006

1998

Eesti

2002

1995

2011

2007

2003

0

1999

10
1995

Leedu

Muudetud

Uus

Allikas: Balti riikide valimistulemused

Tabel 6.3.1. Valimistel saadud häälte jaotus eri tüüpi
erakondade järgi Balti riikides (%)

2008

2004

2000

1996

2010

Leedu
2006

2002

1998

1995

Läti
2011

2007

2003

1999

Eesti
1995

mal juhul (ning eriti pärast 2011. aasta suve sündmusi)
on esile kerkinud teatud hetkeseisuline lõhe, milles
oligarhidele toetuvad erakonnad üritavad end kuvandada kui ettevõttesõbralikke ning majanduses asjatundlikke, samas kui korruptsioonivastased jõud üritavad mängu tuua ausust, ent neid nõrgestab kohati
sinisilmsus või liigne liberaalsus-intellektuaalsus.
Vaid Eestis on poliitilised lõhed järk-järgult
kuju võtnud mööda vasaku-parema eristust ning
seda väheste populistlike ja uute parteidega. Sarnaselt Leeduga oli ka Eestis 1992. aastal tugev rahvuslike jõudude esiletõus, kes kogusid tollal peaaegu 40%
häältest. Järgmisel kahel aastal ellu viidud majandusreformid ja nendest tulenenud raskused kaugendasid valijaid nendest erakondadest, suunates neid toetama hoopis tsentristlikke jõudusid − Koonderakonda
ja Maarahva Ühendust. Viimane esindas (üsna sarnaselt Leedu Demokraatliku Töölisparteiga) rühma
endisi nõukogudeaegseid majandajaid, kes olid liikunud erasektorisse ning lubasid pärast hiljutisi majanduslikke raskusi paremat ja tulusamat valitsemist. See
katse poliitilist tsentrit hõivata aga ei õnnestunud,
kuna tulenevalt skandaalidest, mis tekkisid nende
parteide juhtide majanduslike huvide asjus, kaotasid
nad üsna pea võimu ning 2000. aastaks kadus Koonderakond sootuks areenilt. Ärihuvide esindamise keskmesse tõusis hoopis neoliberaalne Reformierakond.
Tema edukust näitab eeskätt see, et alates 1999. aastast
on ta osalenud kõikides Eestit juhtinud valitsuskoalitsioonides.
Nimetatud paremtsentristlikele jõududele on
ennast teatavasti vastandanud Keskerakond, mille
(kohati populistlik) platvorm on ette näinud rohkem
riigi pakutavaid sotsiaaltagatisi ja suuremat riigi sekkumist majandusse. Selline vasakpoolsus ei ole aga
tingitud sügavast veendumusest sotsiaaldemokraatias.
Pigem on see olnud vaid püüe apelleerida neile, kes on
jäänud majandusliku siirde tulemusena kehvemasse
seisu. Ühtlasi on teada, et viimastel aastatel on Keskerakond üha enam püüdnud just venekeelsete valijate
hääli. See asjaolu on omakorda toonud kaasa süüdistused, et erakond on muutunud liialt sõltuvaks venelaste toetusest, mistõttu on see partei teiste poolt suuresti kõrvale jäetud.
Kokkuvõttes on ka Eesti kannatanud Lätile iseloomuliku nõrkuse all, kuna valitsusi ei ole kunagi vaheldumisi moodustanud selgelt eri partei-poliitilised
koolkonnad. Kuigi Keskerakond kaasati valitsuskoalitsiooni aastatel 2002−2003 ja 2005−2007, oli mõlema
perioodi puhul tegemist pigem „teise eelistuse koalitsiooniga”, milles Reformierakond ei näinud muud
alternatiivi pärast seda, kui eelmised koalitsioonid
olid lagunenud. Nii Eesti kui ka Läti parteisüsteemid
on seega jäänud ühekülgseiks.

Muutumatu 2,3 57,0 58,7 75,0 100,0 42,1 22,2 50,5 70,0 20,1 64,9 43,3 21,7 37,1
Valimisliit

42,5 21,0 0,0 0,0 0,0 17,7 29,2 10,0 10,7 73,1 2,2 32,2 32,0 0,0

Ühinenud
28,0 15,2 13,6 17,9 0,0 15,2 17,1 9,5 0,0 1,6 0,0 1,5 17,2 21,5
erakonnad
Valimisliidust
0,0 2,5 2,7 0,0 0,0
lahkunud

7,0 0,0 0,5 0,0 0,4 19,3 0,9 0,0 16,3

Lahku
löönud

24,4 0,4 0,0 0,0 0,0 14,9 0,1 1,5 14,4 0,0 0,0 2,5 0,5 5,7

Uus

2,5 2,4 24,6 7,1

0,0 2,6 30,8 27,6 4,3 2,6 13,7 19,6 28,7 19,4

Allikas: Balti riikide valimistulemused

teistkümne aasta jooksul on Balti riikide parlamendivalimistel osalenud erakondadest keskmiselt 20%
olnud uhiuued. See tähendab, et kogu aeg on pakkumisel värskeid poliitilisi jõudusid, kes arvavad,
et neil õnnestub olemasoleval poliitilisel valimisturul läbi murda. Kuid, nagu jooniselt 6.3.3 näha, on
selle nähtuse puhul Balti riikide vahel suuri erinevusi. Täiesti uusi erakondi moodustatakse tunduvalt
enam Läti ja Leedus, kuid ka olemasolevaid mängitakse ümber, nii valimisliitude moodustamise kui ka
parteide liitumise ja lagunemise kaudu. Selle tulemusena on igal järgneval valimisel poliitiline kaart
taas kord uus ja segane. Eestis aga, vastupidi, langes täiesti uute erakondade arv 2011. aasta Riigikogu
valimisteks nulli.
Peale selle on uute ja ümberkujundatud parteide
häältesaak olnud tihtilugu arvestatav, ajades kehtiva
süsteemi seega veelgi enam segamini. Näiteks, pärast
Leedu esialgse parteisüsteemi lagunemist 2000. aastal
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Joonis 6.3.4. Erakondliku kuuluvuse m
 ustrid
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on uute erakondade häältesaagiks olnud keskmiselt
22,5%, sellal kui ajas püsivad parteid on kogunud kõigest 34%. Lätis võis aastatel 1998−2006 märgata järkjärgulist stabiliseerumist, näiteks oli selgelt langusteel
täiesti uute erakondade kogutud häältehulk. 2010. aasta valimised olid selles perspektiivis aga tagasiminek,
kuna umbes 75% häältest läks end ümber struktureerinud erakondadele. Eesti on ainus kõikide postkommunistlike riikide seas, kus 2011. aasta valimistel kandideerisid ainult eelmistelgi valimistel osalenud
erakonnad (vt tabel 6.3.1).
Kuigi need koondindikaatorid näitavad Eesti parteisüsteemi kõige konsolideerunumana, ei tähenda see
veel, nagu vahetaksid Läti ja Leedu poliitikud pidevalt
erakondi. Jooniselt 6.3.4 ilmneb, et kui võrrelda mis
tahes kahte parlamendivalimist, on mõlematel osalenud poliitikud enamasti kandideerinud ühe ja sama
erakonna nimekirjas. Teiste sõnadega, poliitikud ise
ei vaheta erakondi, kuid oma erakondi kui selliseid
kujundavad nad ümber. Ainult Lätis oli 1990. aastate lõpus poliitikute seas kiusatus minna üle täiesti
uutesse parteidesse. Põhiliselt on üle mindud teistesse
olemasolevatesse parteidesse, kui need on näiteks pakkunud kandidaadile kõrgemat kohta erakonna valimisnimekirjas.

6.4. Poliitiline kultuur
Järgmised näitajad, mida riikide demokraatia arengu
seletajana sageli mainitakse, on seotud mõistega „poliitiline kultuur”. See on laiaulatuslik nähtuste kogum,
hõlmates nii kodanike poliitilise käitumise mustreid
kui ka nende väärtusi ning hoiakuid, millel see käitumine põhineb. Demokraatlik valitsemine ei sõltu seega
ainult demokraatlike reeglite ega institutsioonide olemasolust, vaid ka sügavamatest demokraatiat soosivatest väärtustest ja ühiskondlikest normidest. Norrise
(1999) sõnul algab kõik sellest, mil määral on kodanikel ühine arusaam poliitilise kogukonna piiridest ja
Joonis 6.4.1. Valimisaktiivsus parlamendivalimistel
Balti riikides (%)
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olemusest (ehk rahvuslik identiteet). Teiseks on oluline see, mil määral on kodanikel usk demokraatiasse
kui režiimi (ehk režiimitoetus). Kolmandana on oluline riigikorra üldise toimimise hindamine (s.o mil
määral demokraatia reaalsuses toimib) ning viimasena
veel inimeste usaldus poliitiliste institutsioonide vastu
ja konkreetsete poliitikute tegevuse hindamine. Need
indikaatorid püüavad seega mõõta poliitilist toetust eri
üldistustasanditel. Paljude analüütikute arvates on tegu
hierarhiliste tasanditega: teatav toetustase ühel tasandil
on eelduseks sellest kõrgemal seisvate tasandite toimimiseks. Siinkohal tulevadki vaatluse alla mitmed neist
tasanditest Balti riikides, kuid alustame just sellisest
praktilisest poliitilise kultuuri indikaatorist nagu osalus.

4
Läti

5
Leedu

6

Kõige lihtsam poliitilise osaluse vorm on valimine.
Pärast esimesi valimisi 1990. aastate alguses, mil valimisaktiivsus oli äärmiselt kõrge (üle 90%), on valimistel osalejate hulk Balti riikides märgatavalt langenud.
Jooniselt 6.4.1 võib näha, et Lätis ja Leedus on langus olnud eriti järsk (umbes 26%), samas kui Eestis
ei ole kõikumine ületanud kümmet protsendipunkti.
Kõigi aegade madalaim valimisaktiivsus oli Leedus,
kui kahel järjestikusel parlamendivalimisel jäi see alla
50%. Kõigis kolmes Balti riigis võib valimisaktiivsuse
langust seletada laiema poliitilise võõrandumisega.
Teiseks oletatavaks põhjuseks võib pidada valijate

Vaid riigiinstitutsioonid
võivad algatada referendumit, sh küsimustes, mis ei nõua otseselt
referendumit

Riik

Referendumi algatamiseks on vajalik parlamendi otsene algatus, sh
küsimustes, mis ei nõua
otseselt referendumit
Referendumit võib algatada ka kodanikualgatuse korras või opositsiooni nõudmisel ning
küsimustes, mis ei nõua
otseselt referendumit

Tabel 6.4.1. Referendumite võimalikud valdkonnad ning
algataja-institutsioonid postkommunistlikes riikides.
On valdkondi, mis on
muudetavad vaid referendumiga

väsimist, kuna suurenenud on valimiste arv (kohalikud, üleriigilised ja nüüd ka Euroopa Parlamendi
valimised). Pealegi toimuvad näiteks Leedus parlamendivalimised kahes voorus, millest teise vooru
valimisaktiivsus on olnud kohati napilt üle 30%. Ühtlasi on valimisaktiivsust vähendanud Balti riikidest
emigreerimine: näiteks Suurbritannias ja Iirimaal elab
vähemalt 100 000 lätlast ning 100 000 leedulast, kuid
valimistel osalemine pole sealsete elanike hulgas kuigi
levinud, mistõttu terved rühmad valimisealisi kodanikke on poliitilisest süsteemist tegelikult lahutatud.
Paradoksaalsel kombel võivad poliitilist aktiivsust
vähendada ka referendumid või muud otsedemokraatiale omased otsustusmehhanismid. Kuigi otsedemokraatiat peetakse demokraatia puhtaimaks vormiks,
ei pruugi selle rakendamine demokraatia seisukohast
alati olla ühemõtteline, kuna referendumid ei pruugi
muuta poliitiliste otsuste tegemist selgemaks. Problemaatilisi aspekte on seejuures kaks. Esiteks, referendumi olemus eeldab teema jagamist kaheks üksteist
välistavaks valikuks, kuigi kummalgi alternatiivil ei
pruugi teise ees selgepiirilist eelist olla. Seetõttu on iga
referendumi lõpptulemus paratamatult alaoptimaalne
või pelgalt rahuldav. Teiseks sõltub referendumite roll
poliitilises süsteemis institutsionaalsetest reeglitest,
mis hõlbustavad või takistavad selliseid otsustusprotseduure. Šveitsi politoloog Simon Hug (2005) eristab
kahte dimensiooni: (a) kas riigis on poliitikavaldkondi
või poliitilisi põhimõtteid, mida saab muuta vaid referendumi teel ning (b) kas referendumeid saavad algatada üksnes ametlikud poliitilised institutsioonid (nt
parlament) või ka opositsioonilised liikumised (k.a
kodanike algatused). Kasutades seda tüpoloogiat,
klassifitseeris Hug kõik postkommunistlikud Kesk- ja
Ida-Euroopa riigid ning leidis, et Balti riigid paiknevad skaala eri otstes (tabel 6.4.1).
Sellal kui Läti ja Leedu põhiseadustes on olemas
kõik neli referendumitüüpi, tohib Eestis rahvahääletust algatada üksnes parlament. Peale selle ei ole Riigikogu kohustatud (nt põhiseaduse kohaselt) referendumit korraldama üheski põhimõttelises küsimuses.
Seega võib referendumeid ka vältida, kui selleks on
soovi. Mainitud erinevuste tulemusena varieerubki
rahvahääletuste sagedus Balti riikides. Nagu tabelist 6.4.2 võib näha, on kodanikuühendused Lätis ja
Leedus referendumi algatamise võimalust aktiivselt
kasutanud, samas ei pruugi kõik kodanikualgatused
tingimata edukad olla. Näiteks Leedus pole ükski rahvaalgatus suutnud koguda referendumi algatamiseks
vajalikku 300 000 allkirja ning Lätis on kõigest kolmel
korral õnnestunud kodanikualgatuse raames kokku
saada 150 000 allkirja, mida referendumi algatamiseks
keskmiselt vaja läheb. Ühe algatuse puhul võttis parlament seaduseelnõu ise vastu, ennetades sellega referendumit. Teised kaks algatust lõppesid küll ametliku
hääletusega, kuid madala osalusaktiivsuse tõttu tunnistati tulemused kehtetuks.
Selles mõttes on rahvahääletuste osalusmäär veel
üks poliitilise kultuuri näitaja: isegi kui algatused
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Allikas: Hug 2005: 486

Tabel 6.4.2. Kodanikualgatused ja referendumid
Balti riikides, 1992−2011
Eesti

Läti

Leedu

Kodanikualgatuste arv

ei ole
seadustatud

6

14

Kodanikualgatuste teel
algatatud referendumite arv

ei ole
seadustatud

2

0

Teised referendumid

2

5

9

Referendumeid kokku

2

7

9

Minimaalse osalusaktiivsuse
ületanud referendumite arv

2

2

3

Allikas: autorite arvestused Balti valimiskomisjonide veebilehtede info põhjal

jõuavad referendumile, suudavad vaid vähesed neist
ületada kehtima hakkamiseks vajalikku osalusaktiivsust. See vähendab omakorda referendumite potentsiaali edendada otsedemokraatia traditsiooni väljakujunemist. Viimane oleks aga vajalik, kuna pakuks
alternatiivse kanali kodanike soovide koondamiseks,
eriti kui parteisüsteem kas ei toimi (nagu Lätis) või on
üle-institutsionaliseeritud (nagu Eestis).
Poliitilised hoiakud
Tähtsamaid demokraatia konsolideerumise märke
ja demokraatia efektiivse toimimise eeltingimusi on
režiimi toetamise tase ühiskonnas. Seejuures on oluline eristada toetust demokraatiale kui valitsemisvormile, s.o kindlatele demokraatliku valitsemise põhi-
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Joonis 6.4.2. „Tõeliste demokraatide” osakaal
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Joonis 6.4.3. Toetus ühe tugeva juhi valitsemisele
Balti riikides, 1996−2008 (%)
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mõtetele, ning toetust parasjagu võimul olevatele
poliitilistele jõududele. Kui poliitilise süsteemi toimi-
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mise seisukohalt on mõlemad toetuse tasemed olulised, siis režiimi legitiimsuse oluliseks mõõdikuks on
üldise demokraatia aktsepteerimine.
Kas Balti riikide kodanikud on rahul oma pluralistliku režiimiga, selle poliitiliste vabaduste, võistluslike valimiste ja mitmeparteisüsteemiga? Kas neil on
tekkinud teatav side demokraatlike põhimõtete ja institutsioonidega? 2008. aasta European Values Survey
kohaselt nõustub kõigis kolmes riigis enam kui 85%
inimestest, et demokraatia on parim võimalik poliitiline süsteem, ning enam kui 80%, et tegemist on hea
riigivalitsemisviisiga. Paradoksaalsel kombel aga toetaks samal ajal umbes pool Balti riikide elanikkonnast
ühe tugeva ja parlamendi poolt piiramata juhi võimu
ning osa elanikkonnast toetab koguni riigi sõjaväelist
juhtimist. See näitab, et toetus demokraatia abstraktsele ideele ei ole kõige parem režiimi toetuse mõõdik,
kuna inimesed mõistavad demokraatiat paratamatult
väga erinevalt.
Joonis 6.4.2 näitab „tõeliste demokraatide”, s.o
demokraatiat toetavate ning mitte-demokraatlikke
alternatiive välistavate inimeste osakaalu Euroopa
riikides. Uuringusse kaasatud riigid langevad nelja
gruppi: (1) riigid, kus enam kui 70% elanikkonnast
on „tõelised demokraadid”; (2) riigid, kus vastav suhtarv on 60−70%; (3) riigid, kus „tõelisi demokraate”
on 50−60%; ning (4) riigid, kus demokraadid jäävad
vähemusse. Esimesse rühma kuuluvad ainult Lääne
demokraatiad, eeskätt Skandinaavia maad; teises rühmas domineerivad kontinentaalsed Lääne-Euroopa
riigid. Kesk- ja Ida-Euroopa majanduslikult arenenud
riigid langevad enamasti kolmandasse rühma koos
Hollandi, Suurbritannia ja Belgiaga, samas kui muud
postkommunistlikud riigid on viimases, kõige vähem
demokraatiat toetavas rühmas.
Kuigi kõik kolm Balti riiki kuuluvad selle skaala
alumisse ossa, on nähtav selge erisus ühelt poolt Eesti
ning teiselt poolt Läti ja Leedu vahel. Eesti kuulub oma
52 protsendi „tõeliste demokraatidega” napilt kolmandasse rühma, kuhu kuuluvad ka teised „arenenud”
postkommunistlikud riigid. Leedu 30% ja Läti ainult
25%-ga jäävad aga skaala neljandasse rühma koos
Venemaa ja Valgevenega. Demokraatide arv on viimati nimetatud riikides niivõrd väike põhiliselt seetõttu, et vastanud toetavad tugeva juhi valitsemist:
41% respondentidest Leedus ja 57% Lätis nõustus sellega, et riigile tuleks kasuks tugev juht, kelle võimu
parlament ei piiraks. Peale selle, 10% Lätis ja 6% Leedus vastanutest tahaks hoopis, et riiki juhiks sõjavägi.
Ajalises võrdluses on jooniselt 6.4.3 näha, et toetus autoritaarsele võimule on Leedus pärast 1990. aastate keskpaika langenud, samas kui Lätis on see tõusnud. Leedu algne kõrge toetus võib olla seletatav ajaloolise pärandiga, eeskätt president Antanas Smetona
autoritaarse režiimiga, mis valitses Leedut aastatel 1926−1940. Ka riigi 1992. aastal tehtud otsus luua
semi-presidentaalne režiim on kooskõlas selle orientatsiooniga. Samas võis demokraatliku süsteemi püsimine läbi 1990. aastate ja 2000. aastate alguse veenda

üha suuremat hulka inimesi, et demokraatia võib tõepoolest toimida. Ka Rolandas Paksase skandaal tõestas paljude jaoks neid probleeme, mis võivad kaasneda ühe tugeva juhi ainuvõimuga. Läti tõusev ihalus
tugeva juhi järele on loogiliselt seletatav riigis kaua
valitsenud segadusega parteisüsteemis ning presidendi ja parlamendi vahel esinenud konfliktidega (vt
eespool). Seda enam on märkimisväärne TÜ riigiteaduste instituudi valimisjärgse küsitluse tulemus Eestis, kus toetus tugeva juhi ümber koondunud riigivalitsemisele langes alla 12 protsendi.
Järgmine oluline poliitilise toetuse aspekt on usaldus poliitiliste institutsioonide vastu. Erinevalt toetusest demokraatiale ei määra rahulolu institutsioonidega kultuurilised normid, vaid just nende tegevus
(Mishler & Rose 2001). Seetõttu on need indikaatorid tihtilugu palju voolavamad. Sellest hoolimata on
üldine usaldus riigi institutsioonide vastu poliitilise
süsteemi tõhusa toimimise seisukohast väga oluline,
kuna selle puudumine võib edendada korruptsiooni
ja takistada kodanikuühiskonna arengut (Rothstein
2000).
Tabelist 6.4.3 võib näha, et usaldus riigi institutsioonide vastu on püsivalt kõige madalam Leedus ning
kõrgeim Eestis. Usaldus kohtusüsteemi vastu Eestis
on seejuures võrreldav sama näitajaga Prantsusmaal,
Iirimaal, Hollandis, Portugalis ja Suurbritannias
(Skandinaavia maade näitajad on aga märksa kõrgemad), samal ajal kui Leedu see näitaja on pigem sarnane Ukraina, Serbia, Bulgaaria ja Horvaatia omaga.
Sellal kui Eesti edumaa selle näitaja poolest on
seletatav parema valitsemistulemusega nii majanduses kui ka poliitikas (nt kõrgem SKT ning madalam
korruptsioonitase), ei saa Läti ega Leedu mahajäämist
nimetatud faktoritega seletada. Vastupidi, perioodil
2001−2008, mil SKT tõusis neis riikides kõige kiiremini, langes usaldus parlamendi vastu, jõudes eriti
madalasse seisu 2009.−2010. aasta majandussurutise
ajal (vt joonis 6.4.4). Eestis on aga usaldus poliitiliste
institutsioonide vastu viimastel aastatel koguni kasvanud, hoolimata majanduskriisist. 2011. aasta valimiste
järgse küsitluse kohaselt usaldas Eestis parlamenti
34%, valitsust 45% ning kohtusüsteemi 40% vastanutest.
Läti ja Leedu krooniliselt madalad usaldustasemed
näitavad, et need riigid on sattunud poliitilise võõrandumise nõiaringi: usaldamatus poliitiliste institutsioonide vastu loob sobiliku aluse uute populistlike
erakondade esiletõusuks, samas kui populismi kasv
toidab omakorda elanikkonna pettumist terves poliitilises süsteemis. Peale selle süvendab poliitilist usaldamatust ja rahulolematust meedia, käsitledes vaid
sensatsioonilisi uudiseid või külvates künismi, mille
kodanikud kokkuvõttes omaks võtavad. Meedia mõju
võimendab ka asjaolu, et selle institutsiooni usaldusmäär on sellistes riikides nagu Leedu üsna kõrge.
Korruptsioon
Korruptsioon on nii mitmeski mõttes demokraatliku poliitilise kultuuri selge vastand: see tähendab

Tabel 6.4.3. Usaldus riigi institutsioonide vastu (%)
Eesti

Läti

Leedu

Kohtusüsteem

55

44

25

Politsei

68

54

45

Ametnikkond

59

57

38

Parlament

28

20

14

Märkus: Arvud hõlmavad väga kõrget ja üsna kõrget usaldust märgitud
institutsioonide vastu.
Allikas: European Values Survey 2008

Joonis 6.4.4. Parlamendi usaldamise määr kolmes
Balti riigis, 2001−2010 (%)
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Allikas: kandidaatriikide Eurobaromeeter, standardne Eurobaromeeter

poliitilise võimu saavutamist mitteametlikul teel; see
hõlmab poliitilise mõjuvõimu müümist ja ka kuritarvitamist; see õõnestab demokraatliku õigusriigi
põhimõtet. Veel enam, korruptsioonist endast võib
saada püsiv omaette „kultuur”, mistõttu on selle vastu
võitlemine paratamatult väga aeglane protsess, milles
tehtud edusammud on visad kinnistuma.
Teine probleem võitluses korruptsiooni vastu on
seotud mõõtmisega. Kui levinud on altkäemaksude
andmise ning võtmise komme? Kas pistise andmine
on piiratud vaid väikeametnike ja väikeste summadega või ulatub see kõrgemate riigiametnike ning
suurte rahasummadeni? Mil määral on inimesed valmis, kas või anonüümselt, oma kokkupuuteid korruptsiooniga üles tunnistama? Mil määral saab hinnata korruptsiooni ulatust mingis riigis sellekohaste
kohtuasjade ja süüdimõistmiste arvu järgi?
Nendele küsimustele ei ole lihtsaid vastuseid ning
sotsiaalteadlased on neile vastamiseks välja mõelnud
üsna erinevaid analüütilisi lähenemisi. Neist tuntuim
on Transparency Internationali korruptsiooni tajumise
indeks (Corruption Perceptions Index ehk CPI), mis
koondab mitut uuringut, muu hulgas Freedom House’i
uuringut Nations in Transit. Seetõttu ei ole tegemist
korruptsiooni otsese hindamisega igapäevaelus, vaid
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Tabel 6.4.3. Transparency Internationali korruptsiooni
tajumise indeksi väärtused Euroopa riikides, 2002−2010
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eesti

5,6

5,6

5,5

6,4

6,7

6,5

6,6

6,6

6,5

Läti

3,7

3,8

4,0

4,2

Leedu

4,8

4,7

4,6

4,8

4,7

4,8

5,0

4,5

4,3

4,8

4,8

4,6

4,9

5,0

Norra

8,5

8,8

8,9

8,9

8,8

8,7

7,9

8,6

8,6

Rootsi

9,3

9,3

9,2

9,2

9,2

9,3

9,3

9,2

9,2

Soome

9,7

9,7

9,7

9,6

9,6

9,4

9,0

8,9

9,2

Taani

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,4

9,3

9,3

9,3

Tšehhi

3,7

3,9

4,2

4,3

4,8

5,2

5,2

4,9

4,6

Ungari

4,9

4,8

4,8

5,0

5,2

5,3

5,1

5,1

4,7

Poola

4,0

3,6

3,5

3,4

3,7

4,2

4,6

5,0

5,3

Slovakkia

3,7

3,7

4,0

4,3

4,7

4,9

5,0

4,5

4,3

Sloveenia

6,0

5,9

6,0

6,1

6,4

6,6

6,7

6,6

6,4

Rumeenia

2,6

2,8

2,9

3,0

3,1

3,7

3,8

3,8

3,7

Bulgaaria

4,0

3,9

4,1

4,0

4,0

4,1

3,6

3,8

3,6

Venemaa

2,7

2,7

2,8

2,4

2,5

2,3

2,1

2,2

2,1

Ukraina

2,4

2,3

2,2

2,6

2,8

2,7

2,5

2,2

2,4

Moldova

2,1

2,4

2,3

2,9

3,2

2,8

2,9

3,3

2,9

Valgevene

4,8

4,2

3,3

2,6

2,1

2,1

2,0

2,4

2,5

Allikas: Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeks, 2002–2010

Joonis 6.4.5. Korruptsioon äritegevuse takistusena
Balti riikides, 2005 ja 2008 (%)
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Allikas: Maailmapank BEEPS

pigem umbkaudse hinnanguga. Osa selle alamkomponente (nt Maailma Majandusfoorumi globaalse konkurentsivõime raport) siiski küsib ka kohalikelt elanikelt
(nt ärisektoris) korruptsiooni valdavuse kohta nende
riigis, mistõttu suudab CPI meile siiski midagi ütelda
ühiskondades korruptsiooni tajumise kohta.
Balti riikide CPI näitajad on alates 2000. aastast
üldiselt liikunud paremuse poole, tõustes selle indeksi
10-pallisel skaalal vähemalt ühe täispunkti võrra (vt
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tabel 6.4.3). Siiski on taas kord nähtav erinevus ühelt
poolt Eesti ning teiselt poolt Läti ja Leedu vahel. Sellal kui Eesti keskmine skoor on alates kümnendi algusest olnud umbes 6,2, on Leedu näitajate keskmine 4,7
ning Läti oma kõigest 4,3. CPI metodoloogia järgi näitab üle 5,0 tõusev skoor korruptsiooniga edukalt tegelemise mehhanismide olemasolu riigis. Kui Eesti on
paiknenud järjepidevalt sellest tasemest üleval pool,
siis Leedu saavutas selle alles 2010. aastal ning Läti
ületas seda esimest puhku 2008. aastal, langedes seejärel aga tagasi 4,3 peale.
Pisut otsesemat hinnangut korruptsioonile pakuvad Maailmapanga ärikeskkonna ning ettevõtete käitumise uuringud (Business Environment and Enterprise Performance Surveys ehk BEEPS), mida on alates
1999. aastast tehtud neljal korral. Nende uuringute
käigus küsitakse firmade käest raskuste kohta äriajamisel ning üheks olulisemaks alamosaks on seejuures kokkupuuted korruptsiooniga. Vaadeldes kahe viimase (2005 ja 2008) uuringu tulemusi, võib taas kord
näha, et 64%-le 2008. aastal küsitletud Eesti firmadest
ei ole korruptsioon äritegevuses takistuseks olnud,
samas kui Läti ja Leedu firmad nii positiivselt ei vastanud: umbes kolmandiku jaoks nendes kahes riigis
2008. aastal uuritud firmadest oli korruptsioon kas
suur või väga tõsine takistus (vt joonis 6.4.5).
Millega on seletatavad need kõrgenenud korruptsioonitasemed Lätis, kuid vähemal määral ka Leedus?
Rootsi poliitikateadlane Li Bennich-Björkman on välja
pakkunud ajaloolise-institutsionalistliku lähenemise,
mis viib selle küsimuse juured tagasi esimeste parteide väljakujunemise ja nende loodud poliitilise õhkkonna juurde. Eestis alguses võimu võtnud Isamaa oli
Bennich-Björkmani väite kohaselt põhiliselt haritlastest koosnenud rühmitus ning seetõttu ka lahutatud
majandusest ja nõukogudeaegsest nomenklatuurist.
Läti esimeste valimiste võitja Läti Tee ning selle eelkäija Club 21 olid seevastu organisatsioonid, mis lõid
otseselt ühendusi ärisfääri ja poliitika vahel, toetades
sellega vanade nomenklatuuri võrgustike alalhoidmist. Sama võib öelda Leedu kohta, kus 1992. aastal
tuli võimule kommunistliku taustaga Demokraatlik
Töölispartei, soodustades sel moel endiste patronaaživõrgustike jätkuvat mõju.
Mil määral on taolised ajaloolised seletused paikapidavad veel 2011. aastal? Nagu varem märgitud, käsitletakse sotsiaalteadustes korruptsiooni üldiselt väga sügavale ulatuva nähtusena. See on nii, kuna korruptsiooni
võib vaadelda kollektiivse tegutsemise probleemina:
inimesed võtavad sellest osa niikaua, kuni neile tundub, et kõik teised teevad sama. Jätkatakse sama käitumisviisiga, kuni saabub murdehetk, mil korruptsioon ei
tundu enam iseenesestmõistetavana. Taoline pööre on
omakorda seotud üldise ühiskondliku meelsusega, s.o
sellega, kas inimesed on valmis uskuma teisi suhtuvat
nendesse formaalsete, kokkulepitud reeglite alusel või
usuvad nad asju toimuvat ikka vana moodi. Alles siis,
kui inimesed näevad, et reeglitest üleastujaid karistatakse, muudavad nad nii iseenda käitumist kui ka oma

ootusi teiste suhtes, ning seejärel väheneb ka korruptsioon. Sestap on viimase aja korruptsiooniuurijad üha
enam tähelepanu osutanud nii-öelda sotsiaalse õppimise lähenemisele, mille järgi suhtumine ja käitumine
muutuvad koos ühiskondlike normidega väga aeglaselt
ning sugugi mitte ilmtingimata järsult, korruptsioonivastaste poliitikate tagajärjel. (Tavits 2010)
See on ehk ka põhjus, miks korruptsioon on Lätis
ja Leedus jäänud püsivamaks probleemiks. Ajaloolised faktorid on mänginud oma osa, kuid ka hilisemad
sündmused ei ole suutnud ühiskondlikku taju muuta.
Ehkki suured korruptsiooniskandaalid on aastate
jooksul raputanud kõiki kolme Balti riiki, on just Lätis
poliitika- ja ärisektor eriti tugevalt kokku sulanud.
Nõnda pruugitakse seal väljendit oligarh, rääkides
poliitikutest- ärimeestest, kes riigis tegelikult poliitikat suunavad. Mis tahes katsed algatada nende isikute
vastu kohtuprotsesse on peagi takerdunud protseduurilistesse vaidlustesse ning seega kaotanud ülejäänud
ühiskonna suhtes igasuguse heidutava efekti.

Eestiski on kõrgetasemelise poliitilise korruptsiooni juhtumite puhul kohtuprotsessid veninud
pikaks. Kõige viimase näite puhul, mis puudutas Rahvaliidu juhi Villu Reiljani süüdistamist altkäemaksu
võtmises maadevahetuse skandaalis, lõppes protsess
ikkagi süüdimõistva otsusega, mis jäeti jõusse kõikides kohtuinstantsides Riigikohtuni välja.
Seal, kus ametivõimud on püüdnud rakendada
tugevamaid korruptsioonivastaseid meetmeid, ei ole
need korduvate vastuolude ja obstruktsionismi tõttu
osutunud üldiselt kuigi tõhusaiks. Näiteks, kui Läti
valitsus moodustas 2002. aastal spetsiaalse korruptsioonivastase ameti (KNAB), läks vaja kolme kandidaatide konkurssi, kuniks valitsuskabinet suutis
kokku leppida uue ameti juhi isikus; seejärel kulus
parlamendil veel kaks hääletusvooru, et ameti direktor lõplikult kinnitada. Juba siis tõlgendasid paljud
poliitikavaatlejad sellist poliitilist kauplemist kui
märki poliitikute vähesest huvist võidelda korruptsiooni vastu tõeliselt.

6.5. Kodanikuühiskond ja
sotsiaalne kapital
Paljud teoreetikud Alexis de Tocqueville’ist Robert
Putnamini on rõhutanud kodanikuühiskonna olulisust demokraatlike institutsioonide korraliku toimimise jaoks. Kodanikuühiskonda ja sotsiaalset kapitali
nähakse seejuures nii-öelda verena demokraatlikus
kehas, et formaalsed demokraatlikud reeglid saaksid toimida korrapäraselt ning sujuvalt. Vabatahtlike
organisatsioonidest ja mitteametlikest sotsiaalsetest
ühendustest koosneva võrgustiku kaudu suudab kodanikuühiskond üle saada kollektiivse tegutsemise probleemidest ja muuta seeläbi demokraatia võimalikuks.
Postkommunistlike riikide puhul on tihtilugu vaadeldud paradoksina seda, et hoolimata Kesk- ja IdaEuroopas kommunistliku võimu lõpetanud rahumeelsetest revolutsioonidest, mis oma olemuselt olid
spontaansed rohujuure tasandi liikumised, on Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel jäänud nendes riikides kodanikuühiskond siiski nõrgaks ja vähetõhusaks.
Mark Morje Howardi (2003) sõnul on kodanikuühiskonna kehval arengul postkommunistlikes riikides
hulk põhjusi, muu hulgas (1) usaldamatus kõiksuguste
organisatsiooniliste kuuluvuste vastu, tulenevalt nõukogudeaegsete organisatsioonide kohustuslikkusest;
(2) sõprusvõrgustike püsivus, mis toimivad vastukaaluna formaalsetele organisatsioonidele ning (3) üldine
postkommunistlik pettumus.
Avaliku arvamuse küsitluste andmed kinnitavad
neid arengusuundi ka Balti riikides. Nagu jooniselt
6.5.1 näha, langes osalus vabatahtlikes organisatsioonides tugevalt pärast 1990. aastat kõigis kolmes riigis.
2008. aastal olid erinevused Lääne demokraatiate ja
postkommunistlike riikide vahel jätkuvalt olulised:
keskmiselt 73% postkommunistlike riikide elanikest,

Joonis 6.5.1. Vastanute määr, kes kuuluvad vähemalt
ühte vabatahtlikku ühendusse, 1990−2008 (%)
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Allikas: World Values Survey, 1990, 1999; European Values Survey, 2008

kuid ainult 50% Lääne demokraatiate kodanikest ei
kuulunud mitte ühtegi vabatahtlikku ühendusse. Osalemise määr oli seejuures Kesk- ja Ida-Euroopa riikide
keskmisest kõrgem Eestis, kuid madalam Lätis ja Leedus. Leedu on alustanud organisatsioonilise aktiivsuse kõige madalamalt tasemelt, kuid vahemikus
1999−2008 kasvas seal vähemalt ühte vabatahtlikku
ühendusse kuulumine 17%-lt 26%-ni. Lätis on kuulumismäär üllatuslikult hoopis pisut langenud.
Niisiis võib tunduda, et kodanikuühiskond postkommunistlikes demokraatiates on oluliselt nõrgem kui Lääne demokraatiates. Üldisemat pilti (joonis 6.5.2) vaadates selgub aga, et organisatsioonilise
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Joonis 6.5.2. Inimestevaheline usaldus ja organisatsioonidesse kuulumine Euroopa riikides
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kuuluvuse kõrge määr on eeskätt Põhjamaade tunnusjoon, olemata sugugi omane kõikidele stabiilsetele
demokraatiatele. Seetõttu on kodanike osalemise tase
taolistes juhtivates Kesk- ja Ida-Euroopa riikides nagu
Sloveenia, Tšehhi ja Eesti täiesti võrreldav sama näitajaga Saksamaal, Prantsusmaal või Suurbritannias.
Ühendustesse kuulumine on sotsiaalse kapitali üks
komponent. Selle teiseks oluliseks elemendiks on kultuurilised normid, või täpsemalt sotsiaalne usaldus,
mida üldiselt defineeritakse üksteisele võõraste inimeste vahelise usaldusena (Putnam 1993, 2000). Inimestevaheline usaldus on inimsuhtluse hädavajalik
eeltingimus ning seetõttu ka kodanikuühiskonna oluline tunnusjoon. Kuigi teoreetikud on eri meelt sellise üldise usalduse päritolus, on nad ühel meelel selles, et sotsiaalne usaldus on demokraatliku ühiskonna
toimimise tingimuseks, kuna võimaldab koostööd ja
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ühiselt tegutsemist ilma riigipoolse range kontrolli ja
reguleerimiseta.
Jooniselt 6.5.2 nähtub, et inimestevahelise usalduse tase ühiskonnas (mõõdetuna inimeste osakaaluga, kes nõustusid väitega, et „enamikku inimesi võib
usaldada”) varieerub Euroopas 5%-lt (Põhja-Küpros)
76%-ni (Taani). Jällegi iseloomustavad erakordselt
kõrged usaldusmäärad põhiliselt Skandinaavia maid,
sellal kui madalaimad tasemed on Lõuna-Euroopa riikides. Kõige olulisemalt näitab osutatud joonis suurt
korrelatsiooni vabatahtlikesse ühendustesse kuulumise ja sotsiaalse usalduse vahel.
Joonis 6.5.3 kuvab sotsiaalse usalduse muutusi
konkreetselt Balti riikides perioodil 1990−2008. Usalduse madalseisule perioodi algaastatel on järgnenud
kõigis kolmes riigis ühtlane tõus. Selline arengusuundumus on kooskõlas Ronald Ingleharti (1997) väi-

tega, et inimestevaheline usaldus sõltub majanduslikust ja füüsilisest turvatundest ühiskonnas. Sotsiaalse
usalduse määrad langesid seega 1990. aastate alguses
sügava majanduskriisi ning kasvanud kuritegevuse
tagajärjel ning hakkasid tõusma alles seoses majanduse taastumise ning riigivalitsemise stabiliseerumisega. Võrdlevad andmed 2008.−2009. aasta majanduskriisi mõjust sotsiaalsele usaldusele ei ole aga veel
kättesaadavad. Tõenäoliselt ei olnud selle mõju niivõrd tugev kui varasemate majanduslanguste ajal.
Kindlasti võis see kaasa tuua inimestevahelise usalduse teatud vähenemist Balti riikides.
Üldine poliitiline osalus
Viimase paarikümne aasta jooksul postindustriaalsetes riikides täheldatav langus kodanike osalemise
(valimisaktiivsus, parteiliikmelisus jms) määrades
on pannud muretsema paljusid poliitikateadlasi ning
poliitikuid (Dalton & Watenberg 2000, Putnam 2000).
Neid trende on õnneks tasakaalustanud mitme uue
osalusvormi esiletõus, nagu sotsiaalsed liikumised,
protestipoliitika ning internetiaktivism (Norris 2002,
Inglehart 1997). Taolised uued indiviidikeskesed ning
eneseväljendust pakkuvad poliitilise osaluse viisid
seega täiendavad ning osaliselt ka asendavad kollektiivse poliitilise tegutsemise traditsioonilisi vorme.
Postkommunistlike demokraatiate olukorda iseloomustavad aga jätkuvalt madalad poliitilise osalemise määrad nii traditsioonilise kui ka nüüdisaegse
osalemise puhul. Erakondadesse ja ametiühingutesse
kuulumise määr ning üldine valimisaktiivsus Keskja Ida-Euroopa riikides on madalamad kui LääneEuroopa maades (Van Biezen, Mair & Poguntke 2011).
Uued poliitilise osalemise viisid ei ole samuti väga
populaarsed. Näiteks 2008. aasta European Values
Survey andmetel oli vaid 9% Kesk- ja Ida-Euroopa riikides küsitletutest osalenud ametlikul demonstratsioonil, võrrelduna 26%-ga Lääne-Euroopa riikides.
Kodanike arv, kes olid ühinenud mõne petitsiooniga,
oli 22% uutes ning 55% vanades Euroopa demokraatiates.
Balti riikides on kodanike eemalejäämine poliitika tegemisest pärast laulvat revolutsiooni nähtav
poliitilise osalemise kõikides vormides. Üldine huvi
poliitika vastu on kõigis kolmes riigis vähenenud
60−80%-lt 1990. aastal umbes 50%-le 1996. aastal (vt
joonis 6.5.4). Kümnend hiljem oli poliitilise huvi määr
mõnevõrra stabiliseerunud Lätis ja Eestis, kuid jätkas
langust Leedus. Need andmed kinnitavad seega Leedu
erakordselt madalat valimisaktiivsust ning samuti
sealset suurt rahulolematust poliitiliste institutsioonide toimimisega (vt alajaotus 6.4). Samas on Läti parteiliikmelisuse määr ehk 0,74% valijaskonnast madalaim terves Euroopa Liidus; Leedu vastav näitaja on
seejuures 2,71% ning Eestis kuulub erakonda 4,87%
kõikidest valimisõiguslikest kodanikest (Van Biezen,
Mair & Poguntke 2011: 5).
Poliitilise aktiivsuse uute vormide osalusmäärad
on Balti riikide puhul sarnased teiste postkommunistlike riikidega. Näiteks 2008. aasta European Values

Joonis 6.5.3. Inimestevahelise usalduse määrad Balti
riikides, 1990−2008 (%)
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Joonis 6.5.4. Huvi poliitika vastu Balti riikides,
1990−2008 (vastanute osakaal, kes on poliitikast
keskmiselt või väga huvitatud)
80
70
60
50
40
30

1990

1996
Eesti

1999
Läti

2008
Leedu

Allikas: World Values Survey, 1990, 1996; European Values Survey, 2008

Survey järgi oli hiljuti mõne petitsiooniga liitunud inimeste osakaal Leedus 15%, Lätis 17% ning Eestis 21%.
Demonstratsioonidest osavõtjate arv oli kõrgeim Lätis
(17%), kuid väga madal Leedus (8%) ja Eestis (6%).
Ühelt poolt võivad sellised tagasihoidlikud protestiosalemise määrad olla seletatavad poliitilist eneseväljendust soosivate postmateriaalsete väärtuste vähese
kohaloluga (Inglehart 1997) ning iseorganiseerumise
madalate tasemetega nimetatud ühiskondades. Teiselt
poolt võivad aga madalad osalusmäärad märku anda
hoopis vähesest toetusest poliitilisele süsteemile tervikuna, mille tõttu puudub ka vajadus protestida või
väljendada oma poliitilisi vaateid. 2009. aasta jaanuaris Riias ja Vilniuses aset leidnud poliitilised rahutused maalivad olukorrast seega vastuolulise pildi: ühelt
poolt viitasid need suurele rahulolematusele langevate
heaolu standarditega, teiselt poolt aga tähistasid need
uutmoodi poliitilist aktiivsust ja teadlikkust. Üheks
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positiivseks arenguks kodanike osaluse kontekstis
võib muuseas pidada taoliste kogukondlike koristuskampaaniate nagu „Teeme ära!” kasvavat populaarsust nii Eestis kui ka Leedus.
Kaasamisstruktuurid
Ideaalses demokraatlikus süsteemis saavad kodanikuühiskonna tugevus ja valitsuse otsusetegemine
kokku teatud nõuandvates struktuurides, mille abil
riik kogub kodanike ja huvigruppide arvamusi ning
eelistusi, et nendele toetudes rakendada optimaalseid
poliitikaid. Eelmises alamjaotuses tõdesime, et liikmelisus organisatsioonides on Balti riikides ikka veel
üsna piiratud. Järgmisena küsime, kas riigivalitsejad on kodanikuühenduste poliitilise kaasamise koha
pealt teinud paremat tööd.
Lääne demokraatiates said seesugused nõuandvad
struktuurid alguse ametiühingute kaasamisega palganing muude majanduspoliitikate aruteludesse, mida
tuntakse ka demokraatliku korporatismi nime all.
Niinimetatud kolmepoolsed läbirääkimised, mis tõid
kokku tööandjad, ametiühingud ja valitsuse esindajad, ei olnud edukad mitte ainult töösuhete harmoniseerimisel, vaid ka kodanike üldise osalemise ärgitamisel. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on ametiühingud
jäänud suhteliselt nõrkadeks, tulenevalt nende nõukogudeaegsest negatiivsest kuvandist (Crowley 2004,
Ost 2009). Kuigi andmeid ametiühingute liikmelisuse
kohta on raske saada (sest ametiühingud ise kipuvad
esitama tegelikust suuremaid arve), näitas 2008. aasta
European Social Survey, et Lääne-Euroopa riikides
kuulus ametiühingutesse keskmiselt 23% vastanutest,

sellal kui postkommunistlikes Euroopa riikides oli
sama näitaja 8,4%. Balti riikides olid need osakaalud
veelgi väiksemad: Lätis 6,9%, Eestis 6,5% ning Leedus
kõigest 3,8%.
Kuigi kõik kolm Balti riiki alustasid kolmepoolsete
läbirääkimiste traditsiooniga juba 1990. aastate teisel
poolel, on need struktuurid toiminud vahelduva eduga.
Leedu Kolmepoolset Nõukogu on üldiselt peetud
neist kõige efektiivsemaks, kuna sealne koostöö tööandjate, ametiühingute ning valitsuse vahel on enim
institutsionaliseerunud. Selle ühe põhjusena võiks
välja tuua Leedu parteisüsteemi suurema lõhenemise
vasaku-parema liini pidi. Teises äärmuses paikneb aga
Eesti, kus kolmepoolne nõukogu saadeti 2004. aastal sootuks laiali, kuna valitsus leidis, et tööandjad
ning ametiühingud võiksid läbirääkimisi pidada iseseisvalt. Sellistel läbirääkimistel saavutatud palgakokkulepped on küll tihtilugu valitsuse järgnevatesse
poliitilistesse otsustesse kaasatud, kuid valitsus ei ole
nende saavutamisel enam mänginud vahendaja rolli.
Läti jääb selles küsimuses Leedu ja Eesti vahele, kuna
eri aegadel on taoliste struktuuride tegutsemine olnud
suikunud olekus. Samas taaselustati hiljutise majanduskriisi ajal sealne Kolmepoolse Koostöö Nõukogu,
vähemasti selleks, et läbi rääkida vajalike majandusmeetmete vastuvõttu ning elluviimist.
Samas on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud
kodanikeühenduste kaasamine erinevate ministeeriumide ja ametkondade otsustusprotsessidesse, samuti
on oluliselt arenenud kodanike osalusvõimalused
interneti kaudu.

6.6. Kokkuvõte
Viimase kahekümne iseseisvusaasta jooksul on Balti
riikidest saanud selle musternäide, millised on postkommunistliku poliitilise arengu ning demokraatia
konsolideerumise kõige suuremad väljakutsed. Eesti,
Läti ja Leedu on pidanud üles ehitama terve hulga
uusi poliitilisi institutsioone ning protseduure, nad
on pidanud toime tulema tõsiste etniliste-poliitiliste
lõhedega, neil on veel kujunemisjärgus mitmed demokraatia hoiakulised eeltingimused (sotsiaalne usaldus,
rahulolu demokraatiaga, korruptsioonivastasus).
Mikko Lagerspetz ja Henri Vogt (2004) on nimetatud väljakutseid eristanud kolme dimensiooni
järgi: „institutsionaalne poliitika”, „identiteedipoliitika” ning „rohujuurepoliitika”. Need mõisted kattuvad märksa laiemini tuntud mõistetega nagu „riigi
ülesehitamine” (state-building), „rahvuse konstrueerimine” (nation-building) ja „ühiskonna loomine”
(society-building). Samas rõhutab Lagerspetzi ja Vogti
puhul sõna „poliitika” kasutus seda, et vaadeldavad
protsessid on lahtised ning nende toime võib riigiti
olla erinev.
Balti riikide puhul on need mustrid olnud mitmesugused ning arengud on toimunud nii positiivses kui ka
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negatiivses sihis. Käesolevas kokkuvõttes vaatame seega
üle kõik seni käsitletud indikaatorid ning hindame neid
kõnealuse kolme dimensiooni taustal, eesmärgiga joonistada paremini välja kolme Balti riigi erinevused.
Tabel 6.6.1 näitab, et paljude institutsionaalse poliitika indikaatorite puhul on Eesti selgelt teistest ees. See
kehtib eriti tugevalt põhiseaduslike konfliktide ning
parteisüsteemi konsolideerumise puhul. Nii Leedu kui
ka Läti on viimase kahe kümnendi jooksul näinud tõsiseid konstitutsionaalseid võitlusi, millest Leedu paistab
olevat välja tulnud tugevamana (Rolandas Paksase korrektse võimult tagandamise järel), samas kui Läti paistab olevat nõrgenenud (asudes jätkuvalt keset poliitilist
legitiimsuskriisi). Nagu juba artikli alaosas 6.3 öeldud,
on põhiseaduslik stabiilsus ja parteisüsteemi konsolideerumine tihtilugu üksteisega seotud: krooniliselt
nõrk parteisüsteem võib kaasa tuua legitiimsuskriisi,
mida võimulolijate arvates saab seejärel parandada vaid
erakorraliste põhiseaduslike meetmete abil. See, kas
taolised meetmed suudavad tõepoolest stabiilsuse taastada, on juba omaette küsimus − erakorralised meetmed võivad pigem pingeid ja ebastabiilsust süvendada,
mitte olukorda parandada.

Tabel 6.6.1. Kokkuvõte Balti riikide poliitilise arengu indikaatoritest
POLIITIKA TÜÜP
Indikaator

EESTI

LÄTI

LEEDU

Institutsionaalne poliitika
Põhiseaduse muudatused

vähe ja konsensuslikud

arvukad ja kohati vastuolulised

vähe ja konsensuslikud

Põhiseaduslikud konfliktid

algusaastatel; väikesemõõdulised

sagenenud; kriisilähedased

elas üle kriisi presidendi tagandamise
ajal

Põhiseaduslik järelevalve

tugevnev; stabiliseeriv efekt

tugevnev; stabiliseeriv efekt

tugevnev; stabiliseeriv efekt

Parlamendi tegevus

kasvav kummitempli staatus

tugevnes valitsuse dekreetseaduste
kaotamisega, kuid kahjustatud üldise
poliitilise olukorra tõttu

valitsuse mõju suur, kuid rolli mängivad
ka üksiksaadikute eelnõud

Valitsuse stabiilsus

kasvav ja konsolideeruv

jätkuvalt kõikuv

kasvav ja konsolideeruv

Parteisüsteemi konsolideerumine

konsolideerunud;
üleinstitutsionaliseerumise oht

killustunud; habras koondumine

saavutamas uut tasakaalu pärast
esialgse parteisüsteemi lagunemist

Valitsuserakondade vahetumine

poliitiline konkurents põhiliselt vaid
paremtsentristlike erakondade ülekaal; läti rahvusest erakondade vahel;
opositsiooniline Keskerakond tõrjutud opositsioonilised venekeelsed
erakonnad tõrjutud

Anti-/postkommunistlikud lõhed

algaastatel; kadus 2000. aastaks

minimaalne

tugevalt esiplaanil

Etnilised-poliitilised lõhed

põhiline eesti-vene lõhe summutatud
kodakondsusseadustega, vähemus
poliitikast tõrjutud; kattub indikaatoriga
„valitsuserakondade vahetumine”

põhiline läti-vene lõhe kodakondsusseadustest vaid osaliselt
mõjutatud; kattub indikaatoriga
„valitsuserakondade vahetumine”

vähetähtis

Vanad vs. uued erakonnad

tõstatus alles 2003. aastal Res Publica oluline lõhe oligarhide ja
esiletõusu ning langusega
korruptsioonivastaste vahel

uued populistlikud parteid püüavad
vanu grupeeringuid tagaplaanile
tõrjuda

Euroskeptitsism

ei ole tõsine teema

ei ole tõsine teema

selge vasaku-parema pooluste
vahetumine

Identiteedipoliitika

osa anti-liberaalsest populismist
Rohujuurepoliitika

Poliitiline osalus ja valimisaktiivsus

ühtlane, kuid mitte kõrge

alanev, löögi all

märgatav vähenemine, löögi all

Poliitiline toetus demokraatiale

tugev, hoolimata majanduskriisist

mõõdukas

mõõdukas

Toetus riigiinstitutsioonidele

mõõdukas, kuid paranev

kriisiäärne

kriitiliselt madal

Kodanike osalus

mõõdukas, kuid paranev

madal

madal

Kodanikuõiguste kaitse
(ombudsmanid)

olemas, kuid üle koormatud

järk-järgult rajatud, kuid konsolideeruv olemas ja toimiv

Korruptsioon

vähenev; korruptsioonivastased
mehhanismid on kinnistumas

krooniline; korruptsioonivastased
tähelepandav, kuid paranev
mehhanismid on nõrgad ja õõnestatud

Allikas: autorite kokkuvõte

Eesti näiline stabiilsus peidab ka nõrkusi, sealhulgas ohtu üle insitutsionaliseeruda, mis muudab parlamendi (erakondade vähese arvu ning jäiga parteidistsipliini kaudu) üha enam pelgaks kummitempliks, mis
ei suuda enam ellu viia oma peamisi põhiseaduslikke
eesmärke ehk teha seadusi ja kontrollida täitevvõimu.
Võim liigub seega üha enam valitsuskabineti või üksikute koalitsioonipoliitikute kätesse, kes võivad seejärel
kasutada seda võimu oma positsiooni põlistamiseks.
See on eriti tõsine oht Eesti-suguses väikeriigis, kuid
eriti rõhutatult siis, kui parteisüsteem on tasakaalust
väljas ning puudub selge väljavaade võimu vahetumiseks, tulenevalt teatud erakondade tõrjutusest või
ebausaldusväärseks sildistamisest (näiteks Keskerakond). Eesti valijad võivad küll jätkata paremtsentristlike jõudude toetamist ning seeläbi saavutada suurt
järjepidevust ja stabiilsust, kuid see võib tähendada
ka järkjärgulist stagneerumist, nagu juhtus Itaalias
pärast aastakümnetepikkust kristlike demokraatide
võimulolekut või Jaapanis pärast liberaaldemokraatide põlvkondadepikkust võimu.
Eesti nõrkust institusionaalse poliitika valdkonnas süvendab ka fakt, et valitsusvahetuse võimaluste

puudumine ei tulene mitte ainult teatud üksikute
poliitikute konfliktsusest (ehk usaldamatusest Edgar
Savisaare vastu), vaid väga tugevalt ka Eesti identiteedipoliitilistest küsimustest. Tihtilugu kurdetakse
Eesti poliitikas, et kui vaid Keskerakond vahetaks oma
juhti, saaks sellest poliitilises süsteemis taas kord aktsepteeritud partei; selline väljavaade on aga vähetõenäoline, kui erakond muutuks samal ajal üha enam
venekeelset vähemust esindavaks parteiks ning oleks
seetõttu jätkuvalt poliitikast kõrvale jäetud (kuigi sellisel juhul jäigematel identiteediga seotud alustel).
Identiteedipoliitika on selgelt halvanud ka Läti võimet oma poliitiliste kriisidega toime tulla. Üks võimalus
leevendada riigi legitiimsusdefitsiiti tekkis 2010. aasta
oktoobris, mil mõlgutati mõtteid esimest korda kaasata
laiapõhjalisse valitsusse seni välistatud, põhiliselt vene
rahvusest valijaid esindav Koosmeele Keskus. Sellise
väljavaate purustas aga peaminister Dombrovskis, kes
seadis kaasamisele just identiteedipoliitikast tulenevaid
tingimusi, nõudes nimetatud erakonnalt näiteks avalikku kinnitamist, et Nõukogude Liit oli Lätit okupeerinud ning et läti keel jääb igaveseks Läti ainsaks riigikeeleks. Koosmeele Keskus lükkas need nõudmised tagasi
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ning nõnda ongi riik jäänud taas lahendust otsima vaid
kitsa valiku läti erakondade seast.
Leedus pikalt prevaleerinud antikommunistlik/
postkommunistlik lõhe ei ole aga niivõrd polariseeriv olnud. Mõlemad pooled on olnud nõus põhiseaduslikul tasemel teineteisega koostööd tegema, hoolimata kummagi poole retoorilisest teravusest. Näiteks,
sel ajal kui postkommunistliku Leedu Demokraatliku Tööpartei juht Algirdas Brazauskas oli president,
määras ta peaministriteks ka paremtsentristlikke
juhte, ning paremtsentristlik president Valdas Adamkus määras pärast parlamendienamuse nihkumist
oma peaministriks sellesama Brazauskase. Selline
Prantsusmaa stiilis kooseksisteerimine andis mõista,
et poliitilised lõhed on ületatavad ega kujuta endast
nullsummamängu.
Leedu tulevikuväljakutse seisneb just oma „rohujuurepoliitika” probleemidest ülesaamises. Kriitiliselt
madal valimisaktiivsus ning institutsionaalse usalduse
määr annavad tunnistust teatud liiki legitiimsuskrii-

sist selleski riigis. See aga ei ole veel kattunud põhiseadusliku või institutsionaalse konfliktiga; poliitikud on
pigem olnud valmis valitsuse stabiilsuse huvides omavahel kokku leppima, nagu näitab ka praeguse peaministri Audrius Kubiliuse suutlikkus võimule jääda hiljutise majanduskriisi taustal.
Tõepoolest, suurt 2008.−2009. aasta majanduskriisi võib näha ka kui järjekordset teetähist kõigi
kolme riigi poliitilises arengus: hoolimata enneolematust majanduslikust tagasiminekust ei tekkinud
üheski Balti riigis survet, mis oleks seadnud kahtluse
alla demokraatia kui poliitilise režiimi legitiimsuse.
Kuigi Balti riikide osa kodanikke võib tõepoolest soovida ühe tugeva juhi võimu, ei ole seni veel ükski liikumine soovinud selle poole pürgima hakata. Seega,
võrrelduna demokraatia kokkuvarisemisega kõigis
kolmes riigis 1920. või 1930. aastatel on viimased kaks
kümnendit (ennekõike aga viimased paar-kolm aastat)
näidanud, et demokraatia on nendes riikides vähemalt
algelisel kujul konsolideerunud.
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7. PEATÜKK

Balti riikide lõimumine: viimase
kahe aastakümne kogemused
ja tulevikustsenaariumid
7.1. Balti riikide lõimumise
poliitiline kontekst
Ramūnas Vilpišauskas
Enne taasiseseisvumist oli omavaheline koostöö välispoliitika vallas Eesti, Läti ning Leedu olulisemaid prioriteete. Pärast 1991. aastat sai üldeesmärgiks Euroopa
Liidu (EL) ja NATO-ga liitumine, mille poole kõik
kolm riiki püüdlesid ja millest lähtudes nad kujundasid oma välispoliitikat, sealhulgas ühist tegevust. Uues
kontekstis muutus omavaheliste suhete tähendus.
Balti riikide koostöö ühendati mitmesuguste EL-iga
seotud protsessidega ning julgeolekukoostööga sellistes küsimustes nagu Balti pataljon, Balti kaitsekolledž
ja muud samalaadsed algatused, mis edendasid kolme
riigi liitumist NATO-ga.
Pärast EL-i ja NATO liikmeiks saamist on Balti
riikide omavahelist koostööd tasahilju revideeritud,
mille tagajärjel on poliitiline huvi selle vastu vähenenud. Samas on koostööasutuste tegevus jätkunud,
nagu ka kolme riigi juhtide kohtumised. Muu hulgas leiavad EL-i kõikide tippkohtumiste eel aset Põhjamaade ja Balti valitsusjuhtide mitteametlikud kohtumised. Kõige nähtavam ühistöö pärast EL-i ja
NATO-ga liitumist on keskendunud sellistele taristuprojektidele nagu Balti energiaturg ja Rail Baltica.
Balti riikide vaheline koostöö on tihti toiminud aeglaselt ja raskustega, seda on pärssinud vaidlused konkreetsete lahenduste üle. Kõik kolm riiki on muutnud
oma välispoliitika prioriteete: Leedu on keskendunud
strateegilisele koostööle Poolaga ja ühistele pingutustele idanaabrite kaasamiseks Euro-Atlandi foorumitesse, samas kui Eesti on jätkanud tihedamat suhtlust eeskätt Põhjamaadega. Samuti on kõik Balti riigid
üritanud oma kahepoolseid suhteid Venemaaga hallata EL-i institutsioone kaasates, parandamaks oma
läbirääkimistingimusi naaberriigiga. Viimasel ajal
on Balti riikide omavaheline koostöö hakanud uuesti
tihenema tänu välispoliitiliste prioriteetide ümberhindamisele ja kolme riigi sõltuvusele üksteisest, mis
tuli kõige selgemalt esile 2008.–2009. aasta finantskriisi ajal. Kolme Balti riigi ühist tegevust nähakse
nüüd EL-i Põhjamaade-Balti regiooni laiemapõhjalise
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arengualase koostöö ühe osana, mis põhineb mitmesugustel vastastikustel sõltuvussuhetel (kaubanduse,
investeeringute, julgeoleku ja muudes valdkondades)
ning on taas tõusnud Eesti, Läti ja Leedu prioriteetide
hulka.
Saamaks ülevaadet Balti riikide omavahelise koostöö tõusudest ja mõõnadest ning prognoosimaks kolmepoolse koostöö tulevikusuundi, on oluline mõista,
millised tegurid mõjutavad selles koostöös tehtud
valikuid ja koostöö dünaamikat. Kas EL on mõjutanud Balti riikide vaheliste majanduslepete sõlmimise
ajastust ja lepete iseloomu ning teatud koostöökavade
edukat elluviimist? Või tuleb Balti riikide vahelise
koostöö dünaamika ning protektsionismi või koostöövastasuse ilmingute rahuldavaks selgitamiseks
võtta arvesse ka muid tegureid, nagu näiteks riigisiseste huvigruppide tegevust? Mil määral on EL-i ja
NATO-ga liitumine kahandanud Balti riikide omavahelise koostöö ulatust ja stiimuleid? Ja lõpuks – kuidas
mõjutab Balti riikide vahelist koostööd muutuv olukord EL-is ja Läänemere regioonis?
Balti riikide vahelise koostöö käsitlused
Enamik Balti riikide koostööd puudutavatest käsitlustest keskendub sõjalistele ja julgeolekuküsimustele
või Balti regiooni geopoliitikale. Balti riikide vahelise
koostöö intensiivsust mõjutavad välisohu tase ja jõuvahekord Euroopa või Atlandi‑ülese julgeolekustruktuuri raames; kolme Balti riigi geograafiline asukoht;
riikide ajaloolised kogemused ja sidemed; Balti riikide
suurus; riigisisesed ressursid.
Mitme uurimuse raames on siiski analüüsitud ka
Balti riikide koostöö institutsionaalseid aspekte (vt
näiteks Jurkynas 1998, Kapustans 1998). Balti riikide
omavaheliste suhete institutsionaliseerituse taset saab
vaadelda institutsioonilise suutlikkuse ja tegevusulatuse või riiklike huvide kokkulangemise kontekstis.
On käsitletud ka Balti riikide vaheliste majandussuhete dünaamikat (vt lähemalt 7.2). Kõiki neid ana-

lüüse ühendab eeldus, et regionaalse majanduskoostöö korralduse ja riikide majandusliku heaolu vahel
valitseb põhjuslik seos. Näiteks Balti riikide vahelisi kaubandusleppeid peetakse oluliseks seoses rahvusvaheliste majandussuhete suure tähtsusega Balti
majanduste kui väikeste ja avatud majanduste arengu
jaoks.
Kui Balti riikide kolmepoolne sõjanduse ja julgeoleku koostöö põhineb NATO-ga liitumiseks tehtud
jõupingutustel, siis majandusliku koostöö ja arengu
seisukohalt peetakse väga oluliseks EL-i strateegiate
mõju. Siiski tuleb Balti riikide vahelise majanduskoostöö dünaamikat selgitades võtta arvesse ka riigisiseseid tegureid. Uute huvigruppide moodustumine ning
nende eelistuste väljendamist võimaldavate institutsionaalsete kanalite rajamine lõi tingimused, milles
nii riikide majandussüsteemide lõimimise pooldajad
kui ka vastased saavad üha häälekamalt oma nõudmisi esitada. Eeldatakse, et riigisisene majanduspoliitika on oluline ka olukorras, kus osalejad reageerivad
välistele mõjudele, ning et rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil tehtud analüüsid tuleb ühendada ühtseks
sidusaks pildiks.
Keohane’i rahvusvahelise koostöö definitsiooni
kohaselt taoline koostöö „toimib, kui on loodud selline poliitika koordineerimise protsess, mille tulemusel ühe riigi rakendatav poliitika aitab selle riigi
koostööpartnerite hinnangul kaasa nende endi eesmärkide elluviimisele” (Keohane 1984: 51−51). Regionaalne koostöö võib aidata kaasa nii rahvusvaheliste
kui ka riigisiseste eesmärkide saavutamisele. Keohane
jt autorid rõhutavad seda, et „osalejad peavad saama
koostööst tulu või kasu” (Milner 1997: 7). Järelikult on
põhiküsimus see, kuidas koostöömeetmed mõjutavad
riikide eesmärkide saavutamise võimalusi ning tulu
jagunemist riigisiseste majanduslike rühmade vahel.
Feldsteini sõnul „on majanduskoostöö rahvusvahelise koostöö olulisemaid protsesse” (1988: 9).
Balti riikide puhul peab see väide kahtlemata paika.
Majanduskoostöö omandab poliitilise tähenduse ja
võib hõlbustada ka mõningate poliitiliste eesmärkide saavutamist. EL toetas allpiirkondlikku majanduskoostööd juba enne Balti riikide EL-iga liitumist
ning pidas seda oluliseks abinõuks piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel. Enne EL-iga liitumist väideti, et „Balti riikide lõimumine ei ole seotud piirkondlikku lõimumist enamasti põhjendavate
majanduslike argumentidega” (Sorsa 1997: 16). Vastastikusest majanduslikust sõltuvusest on järkjärgulise arengu tulemusena saanud poliitika koordineerimise ja turgude integreerimise mõjuv põhjus. Eriti
ilmseks sai see 2008.–2009. aasta finantskriisi tingimustes. Balti riikide puhul on probleemi käsitlemisel sageli lähtutud koostöö ja konkurentsi vastandamisest, mistõttu mõned teoreetikud on järeldanud,
et „me konkureerime üksteisega majanduslikult”

(Made 1998: 38). Mitmel juhul on Balti riikide poliitikakujundajad ja analüütikud kaldunud laiendama
konkureerivate ettevõtete mudelit kolme riigi omavahelistele suhetele ning kasutanud ettevõtetevahelise konkurentsi mõisteid, iseloomustamaks riikidevahelist konkurentsi staatuse ja prestiiži nimel ning
asukohast tulenevat konkurentsi välismaiste otseinvesteeringute ligitõmbamiseks. Need küsimused
nõuavad omaette põhjalikumat analüüsi.
Piirkondliku ühenduse mõju naaberriikidele
enne 2004. aastat53
Kui piirkondlikku lõimumist – eelkõige EÜ/EL-i
kontekstis – on uurijad põhjalikult analüüsinud, siis
välistegurite mõju lõimumisele on teema, mille nii
politoloogid kui ka majandusteadlased on enamasti
kahe silma vahele jätnud (Mattli 1999: 59). Käesolevas analüüsis kasutame Mattli välja pakutud koostööeelduste käsitlust. Arvesse on võetud nii valitsuste
koostöösoovi ja -võimet kui ka konkreetseid turunõudeid. Arvestada tuleb ka teatud vastasseisu lõimumisele ja üleminekuühiskondadele omaseid küsimusi,
nagu ebakindlus, vahendite vähesus ning poliitiliste
ja majanduslike institutsioonide muutumine. Need
tegurid mõjutavad nii valitsuste koostöövõimet kui ka
turunõuete suunamist.
Balti koostöö dünaamika ja liikmesriikide Euroopa
Liiduga lõimumise vahel valitseb selge seos. Kuni ELiga liitumise kuupäev ega strateegia ei olnud veel selged, seisis iga Balti riik strateegilise dilemma ees: kolmepoolsest koostööst oleks kasu olnud kõigil riikidel,
kuid iga riik oli motiveeritud rakendama ühepoolset
poliitikat lootuses kuuluda esimeste EL-iga liitujate
hulka. Kuigi liitumisläbirääkimiste lõppedes langes
ära põhjus koostööd vältida, tähendas EL-iga liitumine
aga ka seda, et kadus Balti riikide vahelise koostöö peamine liikumapanev jõud ning riigid pidid enda jaoks
uuesti avastama kolmepoolse koostöö ajendid ja vormid.
EL-iga liitumise väljavaade etendas olulist rolli Balti
riikide vahelise majanduskoostöö projektide kavandamisel ning elluviimisel. Tänu EL-i tähtsusele Balti
riikide liidrite silmis on liidust saanud protsessi väljastpoolt juhtiv koordineeriv jõud, kes kehtestab piirkondliku koostöö ja riigisisese poliitikakujundamise
reeglid, tehes selle juures sageli tihedat koostööd muude
abi-, kaubandus- ja rahandusorganisatsioonidega (Maailmapank ja IMF). EL-i roll aitas lahendada Balti riikide
vahelise koostöö koordineerimisprobleeme olukordades, kus kõik kolm riiki „[koostööd] ähmaselt ja ebaselgelt pooldasid, kuid nende vormi- ja terminieelistused
[tegid] konkreetsetes koostöömeetmetes kokkuleppele
jõudmise raskeks” (Jurgaitiene & Waever 1996: 215).
Koordineerimisprobleemid raskendasid Balti riikide
koostööd eriti 1990. aastate alguses.

53 Seda teemat on autor põhjalikumalt analüüsinud oma avaldises „Regional integration in Europe: analysing intra-Baltic economic
cooperation in the context of European integration”. In: The road to the European Union. Vol. 2., Vello Petai, Jan Zielonka (Eds.)
Manchester: Manchester University Press, 2003.

167 |

Turunõuded
Euroopa Liit ei ole analüütikute sõnul ainus tegur, mis
on Balti riikide majanduskoostöö rohkem ja vähem viljakate perioodide kujundamisel rolli mänginud. Hiljutised arengud on näidanud majanduslike huvigruppide üha suuremat mõju Balti riikide koostööpoliitika
kujundamisele ning see mõju üha tugevneb kolme
riigi majanduste süveneva rahvusvahelistumise tingimustes pärast EL-iga liitumist. Sellest annab tunnistust kodumaiste energiatööstuse lobirühmade ja Põhjamaade investorite mõjukus pangandussektoris jm.
Turgude integreerimise meetmed on avaldanud otsest
mõju ettevõtjate tegevusele, kellest mõned saavad kaubavahetuse piirangute kaotamisest ja tehingukulude
vähendamisest kasu, samas kui teised kannavad konkurentsi tihenemisest ja ümberjaotamise mõjudest
tulenevalt kahju. See motiveerib majanduslikke huvirühmasid tegema lobitööd edasise lõimumise poolt või
vastu. Majanduslike huvigruppide rolli EÜ/EL-i lõimumise edenemisel on pidanud väga oluliseks teguriks mitmed autorid.54 Nagu märgiti juba mitme aastakümne eest, tuleb silmas pidada seda, et „osalejate
hulka ei kuuluks üksnes rühmad, mis on enda hinnangul lõimumisest kasu saanud, vaid ka rühmad,
kes seisavad lõimumise vastu ...” (Nye 1971: 197). Tihti
eeldatakse, et tugevama rahvusvahelise sidususega
majanduslikud rühmad, mida iseloomustavad ekspordile orienteeritud majanduspoliitika, laialdane osalus valdkonnasiseses kaubanduses ja rahvusvahelised
ettevõtted, toetavad suurema tõenäosusega turu integreerimise meetmeid ning osutavad vastupanu protektsionismile. Kohalikke ressursse kasutavad ja siseturul
oma tooteid müüvad ettevõtted nõuavad seoses kohanemise tegeliku või oodatava survega pigem protektsionistlike meetmete rakendamist. Sellised ettevõtted
üritaksid samuti takistada piirkondlike lõimumisprojektide arendamist, kui need ohustaksid konkurentsi suurendamise kaudu ettevõtete kasumit, nagu
on toimunud elektriturul, või kui ettevõtetel oleks oht
kaotada oma monopoolset seisundit, nagu Balti riikides on juhtunud maagaasiturul. Seega on tõenäoline,
et mõned riigisisesed rühmad „nõuavad erisuguste
poliitikate rakendamist ning valitsuse majanduspoliitilised valikud kajastavad ühiskonna tugevaimate ja
kõige paremini organiseeritud huvirühmade põhieelistusi” (Mansfield & Milner 1997: 12).
Balti riikide majanduskoostöö institutsionaalse
aluse loomine aastani 2004
1980. aastate lõpu iseseisvusliikumiste käigus omandasid Balti riigid märkimisväärseid kogemusi poliitiliste jõupingutuste omavahelises koordineerimises.
Vahetult pärast taasiseseisvumist jäi Balti koostöö rii-

kide üheks peamiseks välispoliitiliseks prioriteediks.
Juba 1991. aasta 8. novembril loodi Balti Assamblee,
millest sai Balti riikide koostöö esimene institutsionaalne vorm. Põhjamaade koostööinstitutsioonide
eeskujul loodud assamblee koosnes kolme Balti riigi
seadusandlike kogude esindajatest. Peale selle loodi
assamblee raames kuus komiteed, et arendada Balti
riikide valitsustevahelist diskussiooni ja anda soovitusi ühist huvi pakkuvatel teemadel, sealhulgas juriidilistes, sotsiaal- ja majandusküsimustes, keskkonna
ning energeetika alal, side, hariduse ja kultuuri alal
ning julgeoleku- ja välispoliitika valdkonnas.
1993. aasta septembris jõudsid kolme Balti riigi
peaministrid kokkuleppele ühise ministrite nõukogu rajamises ning 1994. aasta 13. juunil loodi Balti
Ministrite Nõukogu. Nõukogu kohustuste hulka
kuulub Balti Assamblee soovituste üle otsustamine,
ülesannete täitmine kooskõlas Balti riikide vaheliste lepingutega ning ühist huvi pakkuvate küsimustega tegelemine. Balti Ministrite Nõukogu otsused
võetakse vastu konsensuse alusel ja on Balti riikide
jaoks siduvad, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus iga riigi siseriikliku õigusega. Viimasel juhul
on otsuste rakendamiseks vajalik riigi seadusandliku kogu heakskiit. 1996. aasta aprillis asutatud
Balti Nõukogu on Balti Assamblee ja Balti Ministrite
Nõukogu koostööorgan. Balti Nõukogu võtab vastu
deklaratsioone ja nõukogu istungjärke peetakse kord
aastas. Pärast eespool nimetatud institutsioonide
loomist on tavaks saanud ka Baltimaade presidentide kohtumised. Nii on Balti riikide vahel suhteliselt
lühikese ajaga rajatud tihe koordineerimisvõrgustik.
Balti riikide vahelise vabakaubanduspiirkonna loomise idee tõstatati esimest korda 1990. aastate alguses. Sarnaselt Balti riikide vahelist majanduskoostööd puudutavate paljude teiste ettepanekutega on
kolme riigi poliitikakujundajad ja analüütikud seda
ideed (Beneluxi maadele või muudele eeskujudele viidates) korduvalt arutanud, kuid selle olemust, vormi
ja rakendamist puudutavale kokkuleppele jõudmine
on edenenud visalt. 1990. aastate alguses Balti riigid
mingeid erilisi omavahelise majanduskoostöö meetmeid ei rakendanud. Vabakaubanduspiirkonna ideele
anti lõpuks tugev poliitiline toetus Balti riigipeade
kohtumisel Lätis Jūrmalas 1993. aasta augustis, mil
kolm riigipead kiitsid heaks vabakaubanduslepingu
eelnõu. See sai heakskiidu ka 1993. aasta septembris
Tallinnas kolme Balti riigi peaministrite kohtumisel, mille tulemusena allkirjastati 1993. aasta 13. septembril Läti tolleaegse peaministri sõnul „kõige suurem kunagi Baltimaade vahel sõlmitud leping” – Balti
riikide vabakaubandusleping (Joenniemi & Prikulis
1994: 39).

54 Huvirühmade lõimimist on neofunktsionalistliku käsitluse puhul peetud oluliseks just EÜ varase arenguperioodi osas. Hilisemat
EÜ/EL-i lõimumise dünaamikat kirjeldades on majanduslike huvirühmade rolli rõhutanud nt W. Sandholtz ja A. Stone Sweet (1998).
Muidugi on Balti riikide puhul põhiline erinevus see, et puudub riikideülene institutsioon, kellele rahvusvahelised grupid saaksid
oma nõudmisi esitada.
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Siiski oli kokkuleppel üks oluline puudujääk: see
ei hõlmanud põllumajandustooteid. Mitme intensiivse
läbirääkimisvooru järel jõuti 1996. aasta juunis lõpuks
kokkuleppele ka põllumajandusküsimustes ja sõlmitud leping jõustus jaanuaris 1997. Sama aasta novembris jõuti kokkuleppele mittetariifsete kaubandustõkete
kaotamises ning vastav leping jõustus juulis 1998.
Nagu eespool mainitud, ei saa Balti riikide koostöö
dünaamika terviklik analüüs piirduda siiski üksnes
edukate kolmepoolsete lepingute vaatlemisega, vaid
peab arvesse võtma ka läbikukkunud lepinguid. See
Balti koostöö aspekt hõlmab tolliliidu lepingut, mida
hoolimata korduvatest lubadustest ei ole rakendatud.
Negatiivsete näidete hulka kuuluvad ühepoolsed protektsionistlikud meetmed, mis soosivad ühe riigi sisehuve teiste riikide arvelt ning rikuvad vastastikuseid
kohustusi. Sellised meetmed said ebaseaduslikuks
alles pärast Balti riikide liitumist EL-iga ja ühisturu
eeskirjade rakendumist, nad takistavad jätkuvalt piirkondlikku lõimumist energiatööstuse ning transpordi
valdkonnas.
Majanduskoostöö EL-i ja Balti riikide vahel
EL-i ja Balti riikide vaheliste suhete algusaastaid iseloomustas see, et EL käsitas kolme Balti riiki ühtse
rühmana. Kuigi EL pidas kõigi riikidega kahepoolseid
läbirääkimisi, oli üldise strateegia puhul, alates diplomaatiliste suhete sisseseadmisest kuni eraldi kaubandussidemete loomiseni, rõhk selgelt kolmest riigist
koosneval grupil ehk „Balti allpiirkonnal”. Rühmapõhist lähenemist Balti riikidele tugevdas veelgi Balti riikide vaheliste koostöömeetmete toetamine. EL-i esindajad on Balti riike mitmel korral nii otseselt kui ka
kaudselt kannustanud koostööle, rõhutades siirderiikide vahelise majanduskoostöö tihendamise tähtsust
üldiselt. Kui EL-iga liitumise perspektiiv kindlamaks
muutus ja Balti riikide juhid mõistsid, et omavaheline
majanduskoostöö annab neile parima võimaluse ELiga liitumiseks, olid nad nõus edasiminekuga allpiirkondliku koostöö alal ja suutsid seda teha.
Euroopa Liit tunnustas kolme Balti riigi iseseisvust
1991. aasta 27. augustil ja 1992. aasta aprillis alustasid
kõigis Balti riikides tegevust EL-i saadikud. Septembri
algul toetati Balti riikide kaasamist PHARE programmi,
eristades neid seega ülejäänud endistest Nõukogude
Liidu vabariikidest. Peale selle otsustas EL kujundada
tulevikus Balti riikidega sõlmitavad kaubandus- ja koostöölepingud vastavalt põhimõtetele, millest lähtuti teiste
Kesk- ja Ida-Euroopa riikide puhul, mitte Nõukogude
Liidu lagunemisel iseseisvunud riikide puhul. 1991. aasta septembris alustati nn esimese põlvkonna kaubandus- ja koostöölepinguid puudutavate läbirääkimistega.
Lepingud allkirjastati 1992. aasta mais ning need jõustusid 1993. aasta alguses.

Juba eespool nimetatud kaubandus- ja koostööläbirääkimiste käigus tõstatasid Balti riikide esindajad
EL-iga partnerlussuhete sisseseadmise küsimuse. Balti
riikide eesmärk oli sõlmida samasugused partnerluslepingud, nagu EL oli sõlminud Visegrádi grupi riikidega, ning saavutada seeläbi enda arvamine riikide
hulka, mida peeti EL-i potentsiaalseteks liikmesriikideks. Eesti välisminister Jaan Manitski nimetas lepinguid „meie esimeseks sammuks Euroopasse naasmisel”
ning lootis, et nende toel saavutatakse mõne aasta jooksul EÜ täisliikme staatus. Asjaolu, et eespool nimetatud
lepingute sõlmimine võib aidata kaasa EL-i liikmestaatuse saavutamisele, tõdeti ka lepingute preambulites.
EL-i poliitikakujundajate suhtumine jäi aga üsna vaoshoituks. Hoolimata sellest tulenenud ebakindlusest
võttis EL endale siiski juhtiva rolli Balti riikide majandus- ja poliitiliste reformide toetamisel. Üleminekumajanduste vahelisi kaubandussuhteid liberaliseeriti ning
allpiirkondlikku koostööd soodustati EL-i üldiste tugimeetmete raames, mis olid mõeldud majandusliku üleminekuprotsessi edendamiseks ja demokraatia kindlustamiseks.55 Peale selle viis EL oma poliitikat Balti
riikide suunal ellu piirkondlike institutsioonide vahendusel, mille seas oli eriti märkimisväärne Läänemere
Riikide Nõukogu (CBSS). Sellest on saanud oluline institutsioon, mille kaudu arendatakse Balti riikide ja EL-i
vahelisi sidemeid ning EL saab toetada allpiirkondlikku
koostööd. Organisatsiooni tähtsust suurendas asjaolu,
et selle liikmed olid Saksamaa, Taani ja toona veel EL-i
mitte kuulunud Põhjamaad, kellest on saanud Balti riikide EL-iga lõimumise põhilised toetajad.56 EL-i poliitika Läänemere mõõde tugevnes veelgi pärast seda, kui
Rootsi ja Soome 1995. aastal EL-iga liitusid, ning 2004.
aasta laienemise järel võeti selle protsessi tulemusena
lõpuks vastu Läänemeremaade regionaalne strateegia.
Üleminekuperioodi esimestel aastatel iseloomustasid olukorda Balti riikides kiired poliitiliste ja majanduslike institutsioonide muutused, mis seadsid piiranguid Balti riikide vahelisele majanduskoostööle. See
oli õppeperiood, mis põhines institutsionaalse imiteerimise ja innovatsiooni kombineerimisel. Piirkondliku koordinaatori ja koostööreeglite kehtestaja puudumine raskendas majanduskoostöö vormis ja sisus
kokkuleppele jõudmist kõigile osapooltele vastuvõetavatel tingimustel. Balti riikides kehtestati 1992. ja
1993. aastal mitmeid väliskaubandusrežiime, mis varieerusid Eestis rakendatud väga liberaalsest korrast Lätis ja
Leedus kehtestatud kaubandusrežiimideni, mis olid protektsionistlikuma iseloomuga, eriti põllumajandustoodete valdkonnas. Turuasutuste ja riiklike valuutade sisseseadmisega loodi allpiirkondlikuks majanduskoostööks
vajalikud eeltingimused, kuigi kolme riigi edusammude
erinev kiirus seadis ühistööle ajutiselt piirangud.

55 Mõni vaatleja on samas järeldanud, et rõhu asetamine allpiirkondlikule koostööle andis tunnistust asjaolust, et EL-il puudus selge
strateegia piirkonna kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks (vt Inotai 1997: 15).
56 Juba CBSS-i asutamiskoosolekul teatas Saksamaa välisminister H. D. Genscher, et Balti riikidele „tuleb pakkuda samasuguseid EL-i
partnerluslepinguid, nagu on sõlmitud Poola, Tšehhoslovakkia ja Ungariga” (The Baltic Independent, Baltic region forms council to
build democracy and speed growth, March 13–19, 1992).
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Balti riikide majanduskoostöö väljavaated hakkasid muutuma 1993. aastal ning selleks andis olulise
tõuke EL-i poliitika. Esimene märk EL-i Balti riikidele suunatud poliitika muutumisest oli kutse osaleda
1993. aasta 13.–14. aprillil Kopenhaagenis korraldatud EL-i valitsustevahelisel liitumiskonverentsil. Konverents tõi kokku EL-i, Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsiooni (EFTA) ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide esindajad ja selle lõppdeklaratsioonis märgiti, et
mitme konverentsil osalenud riigi (s.t Balti riikide) eesmärk on saada EL-i liikmeks. Kopenhaageni tippkohtumise järeldustes mainiti ka, et EL-i turgude kiirendatud avamine siirderiikidele peab „käima käsikäes
eespool nimetatud riikide vaheliste kaubandussuhete
edasise arenguga”.
Tippkohtumisel vastu võetud otsused kinnitasid
arusaama, et Balti riikide peamise eesmärgi – EL-iga
lõimumise – saavutamisele aitab kaasa allpiirkondlik
koostöö. Kolme Balti riigi juhid sõnastasid selle tõdemuse väga selgelt 1993. aasta augustis Jūrmalas toimunud kohtumisel, kus Balti riikide presidendid teatasid
ühiselt oma kavatsusest ühineda EL-iga ning viitasid
Balti riikide omavahelisele lõimumisele kui sammule
EL-iga liitumise poole. Nagu ütles Eesti president Lennart Meri, „ei saa me Euroopasse naasta kolme eri ukse
kaudu ja siis seal kohtuda”. Balti riikide vaheline vabakaubandusleping sõlmitigi sama aasta 13. septembril.
Leping oli vormistatud kahepoolsete vabakaubanduslepingute eeskujul, mille Balti riigid olid aasta varem
sõlminud EFTA riikidega.
Balti vabakaubanduslepingu sõlmimine kuulutati suureks edusammuks kolme riigi lõimumisel ELiga. Baltimaade vabakaubanduslepingule andis positiivse hinnangu Euroopa Komisjon, kes koostas sel
ajal kahepoolseid vabakaubanduslepinguid Balti riikidega. Balti riikide ja EL-i vahelisi vabakaubanduslepinguid puudutavateks läbirääkimisteks valmistuti
1993. aasta teisel poolel. Detsembri algul esitas komisjon nõukogule soovituse alustada vabakaubandusläbirääkimisi kolme Balti riigi „erijooni arvesse võttes”.
Kolm lepingut, mille koostamise eest hoolitses EL ning
mis põhinesid teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega
varem sõlmitud vahelepingute eeskujul, allkirjastati 18.
juulil 1994 ja jõustusid jaanuaris 1995. Kuigi kõik kolm
vabakaubanduslepingut sisaldasid erinevaid liberaliseerimise kiiruse ning ulatusega seotud sätteid57, tunnistati neis selgesõnaliselt Balti riikide vahelise koostöö
jätkumise vajalikkust, rõhutades, et EL-i ja Balti riikide
lõimumise protsess ning kolme Balti riigi omavaheline
lõimumine peaksid edasi liikuma rööbiti.
Euroopa lepingud tähistasid Balti riikide jõudmist
uuele tasandile EL-iga lõimumises ning asetasid nad
teiste EL-iga assotsieerunud riikidega samasse staatusesse. Lepingud jõustusid alles 1998. aasta veebruaris,
pärast seda kui Balti riikide parlamendid, EL-i liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament olid

need ratifitseerinud. Siiski otsustas Brüssel juba enne
lepingute ametlikku jõustumist, et kolm Balti riiki
võib kaasata EL-i ühinemiseelsesse strateegiasse. Baltimaad kutsuti Cannes’i tippkohtumisele 1995. aasta
juunis, kus EL andis kinnituse nende arvamisele liitumiseelsesse rühma. Balti riikidele pakuti võimalust
integreerida oma turud veelgi enam EL-iga, osaleda
nõukogu kohtumistel koos teiste Kesk- ja Ida-Euroopa
riikidega ning keskenduda EL-i siseturgu reguleerivate õigusnormide ülevõtmisele.
EL-i Balti riikide vahelist majanduskoostööd toetav poliitika sai uuesti kinnitust EL-i üldisema Läänemere piirkonnaga seoses rakendatava poliitika
raames. 24. oktoobril 1994 võttis Euroopa Komisjon
vastu Euroopa Liidu Läänemere piirkonna poliitika
suunised. Dokumendis nenditi, et „EL-i eelseisev laienemine ja lähedasemate sidemete loomine Läänemere
piirkonna riikidega loovad vajaduse töötada selle piirkonna jaoks välja EL-i ühtne poliitika”. EL-i lähenemine põhines koostöö piirkondlikul mõõtmel ning
toetas muu hulgas sidususe suurendamist olemasolevate piirkondlike algatuste vahel ning koostööd kaubandus- ja majandusküsimustes. Samuti nägi see ette
piirkondlike projektide, näiteks infrastruktuuriprojektide rahastamist PHARE programmi raames.
Nii arendas EL samm-sammult välja allpiirkondliku koostöö poliitika, mis koosnes järgmistest elementidest: 1) üldine toetus allpiirkondliku majanduskoostöö meetmete rakendamisele majandusliku siirde
osana; 2) allpiirkondliku koostöö kui EL-iga liitumiseks
valmistumise olulise osa rõhutamine; 3) allpiirkondliku koostöö reeglite koostamine EL-i lõimumispraktika põhjal; ning 4) allpiirkondlike algatuste rahaline
toetamine. Rahaliselt toetati haldusvõimekuse arendamist, ekspordi edendamist ja üha enam ka ühinemiseelsete meetmete rakendamist. EL-i poliitika, mis soodustas reeglite ja teatavate ressursside pakkumise toel
Balti riikide koostööplaanide elluviimist, etendas olulist rolli Baltimaade majanduskoostöö arengus. Kuna
Balti riikide juhid olid veendunud, et selles protsessis
osaledes õnnestub neil parimal võimalikul moel suurendada EL-iga lõimumise tõenäosust.
EL-i poliitika Balti riikide suunal muutus pärast
seda, kui 1997. aasta juulis tehti avalikuks komisjoni
arvamused taotlejariikide kohta. EL loobus rühmapõhisest lähenemisest taotlejariikidele individuaalse
lähenemise kasuks. Balti riikide selge eristamine EL-i
liitumisprotsessi käigus kajastus ka Baltimaade omavahelistes suhetes. Kuigi EL rõhutas jätkuvalt allpiirkondliku koostöö tähtsust, vähenes Balti riikide
vahelise majanduskoostöö väärtus EL-iga lõimumise
vahendina (eelkõige Eesti jaoks) ning tugevnes kolme
riigi motivatsioon leida muid koostööpartnereid.
Enne seda kui EL Balti riike oma mitmeetapilise
laienemise poliitika kontekstis eristama hakkas, nähti
omavahelist majanduskoostööd kõigis riikides EL-iga

57 Näiteks võttis Eesti kohustuse viljelda vabakaubandust ilma üleminekuperioodita, samas kui Läti jõudis EL-iga kokkuleppele nelja- ja
Leedu kuueaastase üleminekuperioodi suhtes, mille vältel pidid riigid kaubandusele seatavaid piiranguid järk-järgult vähendama.
Eespool nimetatud lepingute juriidilise analüüsiga tutvumiseks vt Peers 1995; majandusliku analüüsiga tutvumiseks vt Sorsa 1997.
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Tabel 7.1.1. Seosed EL-i poliitika ja Balti riikide majanduskoostöö vahel
EL-i poliitika
Balti riikide suhtes

Poliitikale omased jooned

Balti riikide lõimumine EL-iga

Balti riikide vaheline
majanduskoostöö

Diplomaatiliste ja
majandussuhete loomine;
poliitikavalikute otsimine
(1991–1995)

Rühmapõhine lähenemine;
allpiirkondliku koostöö
sihtotstarbeline toetamine

Nn negatiivset laadi (barjääre alandava)
turuintegratsiooni (kaubandus- ja
koostöölepingud, vabakaubanduslepingud)
toetamine finantsabi kaudu (PHARE)

Tööstustoodete vabakaubanduse leping

Liitumiseelne periood
(1995–1998)

Rühmapõhine lähenemine
üha suurema rõhuasetusega
individuaalsetele arengutele; jõulisem
toetus allpiirkondlikule koostööle

Negatiivsele turuintegratsioonile lisandub
normatiivse poliitika ühepoolne ühtlustamine
(Euroopa lepingud, valge raamat) ja poliitiline
dialoog ning jätkuv finantsabi

Põllumajandustoodete
vabakaubandusleping; mittetariifsete
kaubandustõkete kaotamise leping

Liitumisläbirääkimised
(1998–2001)

Eristamise, individuaalse arengu
ja järelejõudmise põhimõtted;
allpiirkondliku koostöö toetamine
piiratud ulatuses

Positiivne integratsioon, millele lisandub pidev
finantsabi; liitumisläbirääkimiste alustamine
Tolliliidu ja tootmistegurite vaba liikumise
Eestiga 1998. aastal ning Läti ja Leeduga
lepingute nurjunud rakendamine;
2000. aastal; läbirääkimiste lõpetamine 2002. ühepoolsed protektsionistlikud meetmed
aastal

Liikmesus ja
üleminekuperioodid
(2004–2011)

Esialgne eristamine; potentsiaalselt
kogu Läänemere piirkonnale
Positiivne integratsioon; võimu delegeerimine,
laienevate teemapõhiste
osalus otsustusprotsessis
alarühmade loomine, euro
kasutuselevõtt Eestis 2011. aastal

Konkreetsetes poliitikavaldkondades
(piirkondlikud küsimused, välis- ja
julgeolekupoliitika, transpordipoliitika,
energiapoliitika jne) moodustuvad
koalitsioonid EL-is, Schengeni viisaruumiga
ühinemine, euro samaaegse kasutuselevõtu
ebaõnnestumine, viivitused piirkondlike
taristuprojektide elluviimises

Allikas: autori koostatud

lõimumise olulise vahendina – eriti olukorras, kus ka
EL näitas allpiirkondliku koostöö suhtes üles jõulist
toetust. Eesti välisminister Siim Kallas ütles pärast
põllumajandustooteid puudutava vabakaubanduslepingu allkirjastamist: „Me ehitame oma suhted üles
sellisel moel, et need viivad meid edasi ka Euroopa
Liiduga lõimumise teel.” Kuigi Balti riikide vahelises kaubanduses sõlmiti mittetariifsete kaubandustõkete kaotamise leping 1997. aasta novembris, s.t pärast
komisjoni arvamuste avalikustamist, võib selle sõlmimises näha suuresti EL-i mõju. Leping illustreerib nii
Balti riikide vahelise koostöö potentsiaalset ulatust
kui ka selle tulevasi piiranguid, mis tulenenuks riikide eriaegsest ühinemisest EL-iga. Peale selle kasutati
lepingu sätete etalonina EL-i reegleid, mis näitlikustas
eriti selgelt EL-i rolli koordineerimisprobleemi lahendamisel ja sobiva koostööraamistiku valimisel.
Siiski ei suutnud Eesti, Läti ega Leedu väljaspool
EL-iga liitumiseks vajalike meetmete raamistikku
edasi arendada Balti riikide turgude lõimimist, nimelt
Balti tolliliitu. Probleemide hulka, mida Balti riikide
poliitikakujundajad ei suutnud ületada, kuulusid
kolme riigi erinevad kaubandusrežiimid, saadava kasu
ebaselge iseloom ning tollitulude riikidevahelise jagamise viis. Balti riikide vaheliste mis tahes majandusmeetmete väljavaated halvenesid kohe, kui need asusid väljaspool EL-iga lõimumiseks vajaliku tegevuse
piire, eriti pärast Eesti ja EL-i vaheliste liitumisläbirääkimiste algust.
Seega vähendas EL-i 1997. aastal alanud vahetegemine Balti riikide vahel kolme riigi võimalusi ja motivatsiooni teha omavahelist majanduskoostööd. Enam
ei vaadeldud olukorda lähtudes sellest, kuidas Balti riikide vaheline koostöö võiks aidata kaasa EL-iga lõimumisele, vaid keskenduti pigem sellele, kuidas rii-

kide eristamine võib mõjutada varem sõlmitud Balti
majanduskoostöö lepinguid. Kuigi Balti riikide liidrid
kuulutasid aeg-ajalt kolme maa solidaarsust, avaldas
EL-i-poolne vahetegemine nende riikide majanduskoostööle selget mõju. Võimalusest EL-iga lõimumise
suhtes ühine seisukoht võtta loobuti pärast Luksemburgi tippkohtumist, nagu ka Balti riikide vahelise
tolliliidu loomise plaanidest. Kolme Balti riigi presidendid püüdsid oma ühtsust veel kord kinnitada
1998. aasta mai ühisavalduses, milles tehti üleskutse
„rajada ühtsem majanduspiirkond, eelkõige veonduse,
piiriületuse ning inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumise valdkonda silmas pidades”. Olgugi et seejärel
arutati Balti Nõukogu istungitel teenuseid ja tööjõudu
puudutavate kolmepoolsete vabakaubanduslepingute
plaane, ei võetud siiski vastu ühtegi otsust.
Liitumisläbirääkimiste alustamine Läti ja Leeduga
2000. aasta veebruaris ei andnud riikidele lisamotivatsiooni omavaheliseks koostööks, sest EL-i toonane
poliitika põhines läbirääkimiste ja liitumiseks valmistumise alal tehtud edusammude individuaalsel hindamisel, vahetegemisel ja järelejõudmise soodustamisel.
Nende põhimõtete rakendamine ei võimaldanud EL-il
naasta varem Balti riikide puhul rakendatud rühmapõhise lähenemise juurde. See motiveeris riike hoopis
pühendama oma ressursse individuaalsele EL-iga lõimumisele. Selliste ühepoolsete konkureerivate meetmete rakendamist õhutas terve 2000. aasta vältel sageli
väljendatud EL-i esindajate seisukoht, et „ei ole võimalik garanteerida, et kõik kolm Balti riiki saavad Euroopa
Liidu liikmeks ühe grupina”.58 Näiteks ei toetanud kuni
2001. aasta lõpuni teisi Balti riike EL-iga lõimumise alal
edestanud Eesti Leedu algatust jõuda kokkuleppele üleminekuperioodi suhtes, mis võimaldaks säilitada kehtiva kaubandusrežiimi juhul, kui kõigil kolmel Balti

58 EL-i voliniku G. Verheugeni avaldus, Estonian Review, Verheugen sees Estonia in First round of EU enlargement,
27. märts – 2. aprill 2000.
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riigil ei õnnestu EL-iga liituda ühel ajal; samuti ei suudetud sõnastada Balti riikide ühist seisukohta tööjõu vaba
liikumise peatüki kohta. Olukord muutus 2002. aastal tänu Leedu ja Läti järelejõudmisele – need riigid suutsid sulgeda isegi Eestist veidi rohkem peatükke – ning
tänu EL-i strateegiale, mille kohaselt pidi 2004. aastal Euroopa Liidu liikmeks saama kuni kümme riiki
ühe suure rühmana. Liitumisläbirääkimiste lõpetamine kõigi kolme riigiga 2002. aasta detsembris vähendas riikide omavahelist konkurentsi. Samas tähendas
EL-iga liitumine 2004. aasta mais, et kadus põhiline
stiimul teha pikaajalist kolmepoolset koostööd. Balti
riigid jätkasid oma tegevuse rutiinset koordineerimist
olemasolevas raamistikus. Samas ei ole pärast EL-iga
liitumist käivitatud ühtki suuremat uut kolmepoolset
lõimumisprogrammi.
Balti riikide koostöö pärast EL-iga liitumist
Pärast EL-iga liitumist on Balti riikide jaoks olnud
peamine küsimus see, kas allpiirkondlikku lähenemist suudetakse alal hoida. Eesti, Läti ja Leedu jätkasid oma kolmepoolsetes institutsioonides osalemist ja
võtsid EL-i tippkohtumiste eel osa Põhjamaade ja Balti
riikide kohtumistest, koordineerimaks lähenemist
ühist huvi pakkuvatele küsimustele. Siiski on Balti riikide ühinemine Schengeni viisaruumi ja eurotsooniga
(viimasega on seni ühinenud vaid Eesti) toimunud
ilma oluliste katseteta neid protsesse omavahel koordineerida. Peale selle on visa edu Balti allpiirkondliku
koostöö prioriteetsete ülesannete, nimelt energia- ja
veondusprojektide elluviimisel tekitanud omavahelisi vaidlusi ja frustratsiooni. Kuigi 2010. aastal käivitati lõpuks Balti elektribörs, mis on plaanis tulevikus ühendada laiema Põhjamaade energiaturuga, on
ka see areng olnud enamjaolt EL-i sekkumise tulemus. Nimelt andis just EL panuse Balti riikide koostööprobleemide lahendamisse (need olid eelkõige Läti
ja Leedu vahel, kes vaidlesid enam kui aasta selle üle,
kuhu Rootsist ehitatav energiasild (veealune kaabel)
peaks välja jõudma). Sel korral sai Balti riikidele stiimuliks omavahelise koostöö arendamiseks Euroopa
Komisjoni juhtimisel Põhjamaades kehtivate eeskirjade kohandamisel saadud ühiste eeskirjade väljapakkumine, millele lisandus ühiste infrastruktuuriprojektide rahastamiseks EL-i vahendite pakkumine.
Euroopa Komisjoni roll Läänemere energiaühenduste
kava (BEMIP) edenemise kontrollijana näib olevat
hädavajalik Balti riikide tõhusa koostöö tagamiseks
selles küsimuses. Veel on Balti riigid sagedamini tegutsenud kahepoolselt oma püüdlustes idapartnereid ELile ja NATO-le lähendada ning muuta oma kahepoolsed suhted Venemaaga Euroopa-põhiseks. Samuti on
Balti riikide vahelise majanduskoostöö dünaamikale
arvestatavat mõju avaldanud riigisisesed majanduslikud huvigrupid. Nende, eelkõige põllumajandusega
tegelevate rühmade nõudmised endale kaitse tagamiseks on kaasa tootnud hulga seisakuid Balti turgude integreerimises ja konkreetsete survemeetmete
rakendamise. 1990. aastatel olid Leedu ja Läti valitsused üldiselt vastuvõtlikumad kaitset nõudnud huvi-
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gruppide soovidele kui kaubanduse liberaliseerimise
nõuetele. Selline ebavõrdne suhtumine kujunes välja
institutsionaalsete erinevuste, üleminekuga kaasnenud riigisiseste probleemide ja Balti riikide turgude
integreerimise piiratud tulupotentsiaali tõttu. Kuigi
aastakümne lõppedes hakkas süvenema teatav surve
majanduskoostöö laiendamiseks, ei olnud sellel märkimisväärset mõju poliitika kujundamisele. Pigem
hakati Balti kaubandussuhteid korraldavaid õigusakte
omavahel vastavusse viima EL-i õiguse individuaalse
ülevõtmise tulemusena.
Balti protektsionismi ja koostööst keeldumise poliitika ilmingud aastatel 1998–1999 lõid huvitava aluse,
mille põhjal saab analüüsida Balti riikide infrastruktuuriprojektide aeglast edenemist pärast 2004. aastat. Näib, et seistes silmitsi kohanemissurvega ja konkurentsi võimaliku tihenemisega, tegid ebasoodsasse
olukorda sattunud riigisisesed majanduslikud rühmad – näiteks energiaettevõtted – pingutusi oma lobitöö tõhustamiseks ning nõudsid kaitset. Balti riikide
valitsused, eriti Läti ja Leedu valitsus, olid veel hiljuti olnud sellistele nõudmistele üsna vastuvõtlikud.
Samuti seostatakse Balti piirkondlikus koostöös hõõrdumiste teket nende välismõjudega, mida protsessidele avaldavad Venemaa juhtivad tarnijad. Turgude
regulatsiooni laienemine ja üha suurenev keerukus
on omakorda loonud lisavõimalusi protektsionistlike
meetmetega manipuleerida, eriti energiamajanduse
korraldamise keerulises valdkonnas. Peale selle on
traditsiooniliste tööstusharude lobitöö andnud oma
panuse sellesse, et Läti ja Leedu on jätkuvalt toetanud
protektsionistlikke EL-i algatusi Hiinast ning muudest
kolmandatest riikidest pärinevate odavate importkaupade tõrjumiseks, samas kui Eesti ja veel enam Põhjamaad on pidevalt toetanud avatud kaubanduspoliitikat ning kaubandussuhete liberaliseerimist.
Teisest küljest andis Balti riikide majanduste süvenev rahvusvahelistumine ning eriti Põhjamaade ja
Balti turgude varasemast tihedam vastastikune sõltuvus tõuke majanduslike huvirühmade survele turgusid veel enam avada. Aastail 2008–2009 majandust mõjutanud finantskriis tõi eriti selgelt esile kolme
Balti riigi suure vastastikuse sõltuvuse. Peale omavaheliste majandus- ja finantssidemete on Balti riigid
seotud ka investorite hinnangute kaudu: nii tekitasid
kuuldused Läti valuuta võimalikust devalveerimisest
olulisi probleeme Leedu ja Eesti poliitikakujundajatele ning ettevõtetele. Kärpekavade rakendamine kõigis kolmes riigis pani aluse positiivsele dünaamikale
ja välisinvestorite usu taastumisele, hoides samas riikide rahandust tasakaalus. Kärpeprogrammide omavahelises koordineerimises on viimase kriisi vältel
tehtud rohkem koostööd kui 1998.–1999. aasta kriisi
ajal. Samuti on viimastel aastatel taas tähtsustunud
Põhjamaade ja Balti riikide koostöö, kuigi erinevalt
1990. aastatest näib sel korral olevat süveneva koostöö
edasiviivaks jõuks Läänemere piirkonna majanduse ja
julgeoleku tegelik vastastikune sõltuvus, mitte üksnes
Põhjamaade abiprogrammid.

7.2. Eesti, Läti ja Leedu vaheliste
majandussuhete dünaamika
Erik Terk
Kolme Balti riigi majandussuhtlus on viimase paarikümne aasta jooksul läbinud erinevaid arenguetappe.
Vahetult iseseisvuse taastamisele eelnenud aastatel ja
ka iseseisvuse taastamise käigus tehti tihedat poliitilist
ning majanduskoostööd. Balti riigid vahetasid informatsiooni turumajandusreformide üle ja üritasid kooskõlastada oma samme majanduse vabastamisel
Moskva kontrolli alt. Balti turu loomine, ehkki toona
eelkõige vastukaaluna Moskva diktaadile, oli keskse
tähtsusega märksõnu. Tõsi, käsumajandussüsteemi
kiire lagunemise olukorras sekkusid Eesti, Läti ja
Leedu valitsused vallandunud protsessidesse juba siis
mõneti erineval moel. Iseseisvumisele vahetult järgnenud aastatel, mil juurutati institutsionaalseid reforme,
polnud Eesti, Läti ja Leedu majanduse korraldamise
mõttes üksteisele aga enam otseselt vajalikud, nagu
väidab Aavo Kokk (1997: 9). Välismajandussuhtluses kujunesid igal Balti riigil välja kindlad eelistatud
kaubanduspartnerid ning omavaheliste kaubandussuhete tähtsus vähenes. Balti riikide vabakaubandusleping, mis kirjutati alla 1993. ja jõustus 1994. aastal, ei
avaldanud esialgu märkimisväärset mõju; näiteks just
nende aastatega seostub Leedust pärit impordi oluline langus Lätis. Kuna riikide majandusstruktuurid
sarnanesid, tugevnes suundumus käsitada teisi Balti
riike konkurentidena välisinvesteeringute saamisel ja
infrastruktuuri teenuste, näiteks transpordi ja ladustamisteenuste müügil. Kui välispoliitiline koostöö oli
julgeoleku tagamiseks paratamatu ja jätkus tänu sellele normaalsel kujul, siis majandusküsimustes, nagu
kontroll loodusvarade üle, tekkis Balti riikide vahel ka
vastuolusid. Näiteks võib tuua Eesti ja Läti tüli merepiiri ning sellega seotud majandustsoonide määratlemise üle, mille taustaks olid kalapüügihuvid Liivi
(Riia) lahes.
Alates aastatest 1995−1996 võib täheldada trendi
muutumist, Balti turg sai uuesti aktuaalseks (Kokk
1997: 9). Oma firmade edasisest kasvust huvitatud
ettevõtjad − vähemalt Eesti puhul − jõudsid arusaamisele, et riigi inim- ja muud ressursid on liiga napid,
et vaid nende abil viia firma rahvusvaheliselt tõsiseltvõetavale tasandile. Olukorras, kus läbimurre Lääne
turgudele oli raskendatud ja Vene turg liiga vähe „tsiviliseeritud”, hakkas peaaegu kaheksamiljonilise elanikkonnaga Balti majandusruum tunduma küllalt
atraktiivsena. Ettevõtjad hakkasid ise selle ressursi
kasutuselevõtu nimel tegutsema ja avaldama sellesuunalist survet ka oma maade valitsustele.
Kaubavahetus
Aastatel 1995−1998 võibki märgata Balti naabrite osatähtsuste tõusu üksteise kaubavahetuses. Eesti eksport Lätti, mis vaadeldava perioodi algul moodustas

vaid umbes 3% Eesti koguekspordist, tõusis 4,5% lähedusse, Eesti import Lätist 5% pealt Eesti koguimpordist 6,5%-le. Läti eksport Eestisse kasvas 7,5%-lt Läti
koguekspordist 9,5%-le. Läti eksport Leetu, mis moodustas esialgu umbes 9,5% Läti koguekspordist, tõusis esimestel aastatel 10%-le ja jätkas kasvu ka edaspidi. Enam kui protsendi võrra tõusis Läti osatähtsus
Leedu impordipartnerite hulgas, jõudes 6,5−7% kanti
Leedu koguimpordist. Tõsi, Leedu ekspordis Läti osatähtsus ei suurenenud ning Eesti-Leedu kaubavahetus
jäi endiselt madalale tasemele. Kirjeldatud mõneprotsendilised osatähtsuste kasvud ei pruugi esmapilgul
tunduda eriti muljetavaldavatena, ent need saavutati
olukorras, kus kõigi kolme riigi kaubavahetus Baltikumi-väliste partneritega kasvas hoogsalt. Seega oli
tegemist vägagi märkimisväärsete kasvudega omavahelise kaubavahetuse absoluutmahtudes.
Esialgu ei laienenud kolme riigi vaheline vabakaubandusrežiim veel põllumajandustoodetele. Pärast
pikki ja raskeid läbirääkimisi saadi 1996. aastal selleski vallas kokkuleppele. Tõhusamalt tegutsevatel
põllumajandustootjatel ning töötlejatel avanesid nüüd
paremad võimalused ligipääsuks teiste Balti riikide
turgudele. Samas tekitas see riikidevahelisi pingeid,
millest tuntumaks said Läti katsed kaitsta oma tootjaid Leedust ning Eestist tuleva odava sealiha impordi
eest (nn sealihasõda, vt lähemalt Vanags 2002: 9−10).
Kolmest maast suurendas kirjeldataval perioodil
kõige enam oma eksporti teiste Balti riikide turgudele Eesti. Niinimetatud lõunaekspansioon ei piirdunud Eesti ettevõtete puhul vaid toodangu müügiga ega
partnerlussuhete, näiteks allhanketegevuse sisseseadmisega, aktuaalseks sai ka tütarettevõtete loomine
Lätis ning Leedus, eelkõige sealsete ettevõtete üleostmise teel. Ilmusid esimesed üldistamistaotlusega käsitlused ülebaltilistest firmadest, Balti transnatsionaalidest ja nende juhtimise optimaalsetest viisidest (Kokk
1997: 8−10, Aljand 1998: 25). Rõhutati, et kõigis kolmes
Balti riigis on organisatsioonilised kultuurid küllalt
erinevad, mida tuleks arvestada ning jätta kohalikele
juhtkondadele tütarfirmade juhtimisel küllalt suur
tegevusvabadus. Eesti ettevõtjaid hoiatati käitumast
naabrite juures harjumuspärasel „tulen, näen ja muudan” põhimõttel (Aljand 1998: 25). Kuigi autorid nentisid, et ülebaltilised firmad võivad tekkida ka näiteks
Põhjamaade firmade Baltikumi-suunalise tegevuse
tulemusena, peeti artiklites silmas ikkagi eelkõige
Balti riikide kodumaisel kapitalil baseeruvate firmade
laienemist naabrite juurde. H. Aljand rõhutas, et jutt
ei käi ainult lõuna poole laienevatest Eesti firmadest,
vaid ka Leedu ja Läti toiduainetetootjatel on head võimalused saada tulevikus Eestis „jalg maha”. Edasine
areng näitas siiski, et ülebaltiliste firmade − seda-
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võrd kui neid loodi − tekke domineerivamaks teeks
sai mitte niivõrd kohalike firmade, kui Põhjamaade
firmade laienemistegevus. Osal juhtudel omandasid
Põhjamaade firmad juba naabrite juurde laienenud
Balti firmasid, sealhulgas pankasid.
Eesti firmade „lõunaekspansiooni” pidurdasid
oluliselt mõjud, mis tulenesid rahvusvahelise majanduskeskkonna muutumisest, niinimetatud Aasia ja
Vene kriisidest. Halvenenud majanduslikus olukorras müüdi hulk Eesti liiderfirmasid välismaistele, eelkõige Põhjamaade investoritele. See pidurdas teoksil
või kavandamisel olnud strateegilisi aktsioone, sealhulgas lõunasuunalist laienemist. 1999. aastal langes Eesti eksport nii Lätti kui ka Leetu järsult, Eesti
import neist riikidest jäi siiski enam-vähem endisele
tasemele. Läti ning Leedu vahelisi kaubavahetusmahtusid mõjutas majanduskriis märksa vähem, Leedu
eksport Lätti koguni suurenes.
2000. aastaid võib kokkuvõttes lugeda Balti riikide
omavahelise kaubavahetuse osatähtsuse suurenemise
perioodiks. Mahtude kasv algas kohe aastakümne
algul. Läti tõusis Eesti ekspordi sihtriikide hulgas
2004. aastal lausa kolmandale kohale, kohe Soome ja
Rootsi järele. Venemaaga võisteldes on ta suutnud seda
positsiooni säilitada ka mitmel järgmisel aastal. Viimastel aastatel oleme jõudnud seisu, kus Läti osatähtsus nii Eesti ekspordis kui ka impordis on jõudnud
9−10% kanti ja ka Leedu 6−7%-line osatähtsus ületab
aastakümne alguse osatähtsust üle kahe korra (vt joonis 7.2.1). Taolist arengut saab mõnede aastate puhul
põhjendada nõudluse langusega Eesti eksporttoodete
järele muudel, s.t Baltikumi-välistel turgudel, perioodi
kohta tervikuna see seletus aga ei kehti. Tuleb nentida, et Baltikumi-sisene kaubavahetus on viimasel
aastakümnel kosunud eeldatust jõudsamalt. Näiteks
gravitatsioonimudelil baseeruvad Tiiu Paasi arvutused (Paas 2002) näitasid, et juba aastal 2000 ületas nii
Läti kui ka Leedu osakaal Eesti väliskaubanduses seda
teoreetilist osatähtsust, mis neil võiks olla, kui väliskaubandussuhete tihedus sõltuks vaid kaupu vahetavate majanduste suurusest ja geograafilisest distantsist
nende vahel. Edaspidi ei ole osatähtsused sugugi vähenenud, millele võiksid viidata mudelarvutuste tulemused, vaid veelgi suurenenud. Siit tuleneb, esiteks,
vajadus mõtestada sügavamalt Balti riikide majandussuhtluse sisu, mõistmaks, kas tegemist on suhtlustiheduse orgaanilise või kompensatoorse kasvuga.
Teiseks pakub huvi küsimus, kas Balti riikide edasise
majanduskoostöö areng, mida võib vähemalt positiivsete stsenaariumide puhul eeldada, saab ka edaspidi
väljenduda nende riikide osatähtsuse tõusus üksteise
väliskaubanduses või mitte.
Jooniselt 7.2.1 ilmneb veel üks oluline muutus. Kui
varasemal perioodil ületas Eesti eksport tema impordi
teistest Balti riikidest, siis praeguseks on Eesti kaubavahetusbilanss mõlema naabriga negatiivne.
Mitmed autorid on põhjendatult rõhutanud, et
pole õige käsitada kolme Balti riigi (B-3) omavahelist kaubavahetust kui mingit laiemast geograafili-

| 174

sest keskkonnast eraldiseisvat turgu. Hoolimata Balti
riikide (Balti kolmiku, B-3) tihenevatest kaubandussidemetest seab näiteks Raul Mälk (2002: 14) selliselt
defineeritud Balti turu olemasolu üldse kahtluse alla.
Ta argumendid põhinevad sealjuures nii Eesti-Leedu
„telje” suhtelisel nõrkusel kolme riigi koostöökolmnurgas kui ka, mis veel olulisem, asjaolul, et kolme
Balti riigi omavahelised majandusseosed on tugevnemisest hoolimata siiski oluliselt nõrgemad kui nende
seosed põhja ja lääne poole jäävate riikidega. Eesti
puhul illustreerib seda kujundlikult järgneval leheküljel toodud joonis.
Eelöeldust tulenevalt kerkib üles veel üks oluline
küsimus. Nimelt, kas kolm Balti riiki kuuluvad kõik
koos mingisse ühte laiemasse geograafilisse koostööpiirkonda, kus nad moodustavad või saaksid moodustada omaette koostööallregiooni? Pretendendiks
taolisele laiemale kooslusele võiks olla Läänemere
koostööpiirkond.
Tundub siiski, et olukord on ka sellises laiemas kontekstis vaadelduna küllalt komplitseeritud. Näiteks on
I. Kristovskis üpris pessimistlik Eesti, Läti ja Leedu kui
ühtse majandusruumi tuleviku suhtes. Ta väidab: „On
kukkunud välja nii, et igaüks kolmest Balti riigist on
läinud väliskaubanduslikult oma rada. Eesti on integreerunud Soome ja Rootsi majandusruumi, on saanud
sisuliselt EL-i ääremaaks Läänemere ruumi põhjaosas.
Läti ja Leedu on võtnud suuna ühise majandusruumi
tekitamisele pigem Saksamaaga. Leedu arendab küllalt suurt aktiivsust edelas asuvate turgude, s.t Poola ja
Prantsusmaa sihis. Need trendid annavad selget tunnistust, et ühise regionaalse turuala loomine Baltikumis on erinevate orientatsioonide tõttu väga problemaatiline.” (Kristovskis 2006)
Osaliselt samal seisukohal asub G. Raagmaa, kelle
sõnul ei ole Läänemere regioonis kujunemas mitte üks,
vaid kaks majandusintegratsioonipiirkonda, neist esimene Läänemere keskosas ning teine lõunaosas. Läti
integratsioonimustrid võivad Raagmaa väitel sobituda
põhimõtteliselt mõlema piirkonnaga. Leedu kuuluvat
pigem Läänemere ruumi lõunaossa, kus ilma teevad
Saksamaa, Poola ja Taani. Venemaa Läänemere-äärsed alad on Läänemere ruumi majanduslikku lõimumisse haaratud veel nõrgalt, soodsate arengute korral
olevat aga loogiline, et Peterburi ja Leningradi oblast
liituvad enam Läänemere keskosa integratsiooniruumiga ja Kaliningradi oblast Läänemere lõunaosa
integratsiooniruumiga (Terk & Raagmaa 2002: 4−5).
Püüdes üldistada Läänemere ruumi keskosa välismajanduslikku dünaamikat mitte mõneaastases, vaid
aastakümnete pikkuses ajajaos, hakkab silma kõigepealt Põhjamaade, s.t Rootsi ja Soome, eriti just Soome
positsioonide tugevnemine regioonis tervikuna, eriti
aga Eestis. Kui vaatleme Eesti väliskaubandusstruktuuri kahe maailmasõja vahelisel perioodil − võtkem
näiteks referentsaastaks 1930, mil natsionaalsotsialistid polnud Saksamaal veel võimule tulnud ega oma
positsioone Läänemere piirkonnas tugevdanud −, siis
näeme Saksamaa selget domineerimist nii Eesti sisse-

Joonis 7.2.1. Balti riikide kaubavahetus aastatel 2001 ja 2010 ning Eesti kaubavahetus Soome ja Rootsiga
Teiste riikide osatähtsused Eesti ekspordis ja impordis %-des ning absoluutmahud miljonites eurodes
2001

2010

Soome

33,4%
1251 mln €

Rootsi

18,7%
866 mln €

9,6%
518 mln €

13,8%
691 mln €

Soome

17,0%
1489 mln €

Eesti

6,8%
255 mln €

2,3%
108 mln €

Rootsi

14,9%
1377 mln €

10,9%
1011 mln €

13,8%
1369 mln €

Eesti

2,7%
125 mln €

3,0%
111 mln €

9,0%
788 mln €

334 mln €
Läti

10,9%
1002 mln €

7,8%
715 mln €

5,9%
429 mln €

1117 mln €
Leedu

182 milj €

Läti

Leedu
1466 mln €

Allikas: autori arvutused Balti riikide statistikaametite andmete alusel

kui ka väljaveos (mõlemas jäi ta osatähtsus 25 ja 30
protsendi vahele). Rootsi oli Eesti väliskaubanduspartneritest tähtsuselt neljas nii impordi kui ka ekspordi arvestuses. Eesti impordipartnerite hulgas jäi ta
oma vähem kui 5% osakaaluga peale Saksamaa maha
ka NSV Liidust ning Poolast, ekspordipartneritest ületasid tema alla 4% osakaalu peale Saksamaa veel Taani
ja NSV Liit. Soome positsioonid olid Rootsi omadest
veelgi nõrgemad. Läti osatähtsus nii Eesti impordis
kui ka ekspordis jäi alla 3%, Leedu osatähtsus oli üldse
marginaalne. Balti riikide taasiseseisvumine 1990ndate aastete algul taastas küll nende traditsioonilise
tugeva seotuse Läänemere regiooni kui tervikuga, ent
üksikriikide kui partnerite lõikes oluliselt teistsuguse
mustri juures.
Mõned prognoosijad eeldasid, et Saksamaa osatähtsus Baltikumis hakkab Põhjamaadega võrreldes
ajapikku kasvama. Kieli regionaaluuringute instituudis 1990. aastate keskel mudelarvutuste alusel tehtud
prognoosid, mis mitmes suhtes, näiteks Balti riikide
ja Euroopa Liidu maade majandusliku arengu vahede
vähendamise kiirust prognoosides, läksid üllatavalt
hästi täppi, nägid ette, et aastaks 2010 võiks Saksamaa osatähtsus Läti impordis läheneda 60%-le, Leedu
omas ületada 50% ja Eesti puhul olla 40% ringis. Balti
riikide ekspordis prognoositi Saksamaa osatähtsust
tõusvat Läti ja Leedu puhul umbes 40%-ni nende riikide koguekspordist ja ka Eesti puhul ületavat 25%
piiri (Callsen & Jäger-Roschko 1996). Tegelikkus jäi
neist arvutustest kaugele maha.
Miks Saksamaa Eesti majanduses ikkagi kiiremini
ei tõuse? Eeldusi selleks ju oleks, kas või juba Saksa

majanduse tugevuse ja tööstusliku ekspordiorientatsiooni tõttu. Eeldada võiks näiteks Saksa firmade
Poolas asuvate tütarettevõtete edasist ekspansiooni
Eestisse. Leidub siiski hulk tegureid, mis seda takistavad: tarbijaskonna maitseerisused, kaubanduskettide
omandus, veondussituatsioon, Põhjamaade firmade
juba olemasolevad tugevad positsioonid, ka Eesti ärikultuuri küllalt kiirelt toimunud lähenemine Põhjamaade omale (Mälk 2002: 15).
Mõistmaks meid huvitavat väliskaubanduse
dünaamikat, tuleks kindlasti eristada valmistoodangu eksporti-importi ja kaupade sisse- ning väljavedu nende töötlemiseks. Välismajanduse uuringutes kasutatakse viimaste protseduuride tähistamiseks
üldterminit „tööstusharudesisene kaubandus” (intraindustrial trade), s.t samadesse toodangurühmadesse
kuuluvate toodete eksport ja import kahe maa vahel.
Kui Eesti, Läti ning Leedu vahel on tegemist lõviosas mitte sisseveetava toodangutäiendaval töötlemisel saadud vaid omamaise päritoluga ekspordiga (nn
puhas eksport) ja lõpptarbimiseks määratud impordiga (nn puhas import). See annab tegelikult tunnistust meie maade majanduste integratsiooni pealispinnalisusest. Samas moodustab Baltikumi ja
Põhjamaade vahelisest kaubavahetusest olulise osa
juba tööstusharudesisene kaubandus. Siin valitsevad
aga Balti riikide vahel suured erisused. Eesti tööstustoodangu ekspordist oli juba 2000. aastate algul umbes
40% selline, mille puhul anti imporditud (pool)toodetele lisandväärtust, Lätis jäi see suhtarv alla 20%. Taoline erisus on püsinud praeguseni. Läti mahajäämust
tootmisharudesiseses kaubanduses saab tõenäoliselt
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seostada Läti ettevõtlusstruktuuri kujunemise eripäradega, mida käsitlesime aruande esimeses peatükis ja
mis on takistanud edukat lülitumist keerukama rahvusvahelise tootmiskoostöö võrgustikesse.
Leedu väliskaubanduses on tööstusharudesisese
kaubanduse osatähtsus olnud Eesti omast madalam,
aga Läti omast kõrgem. Probleemi võib näha asjaolus,
et kui Eestis seostub see tegevusvaldkond põhiosas selliste sektoritega nagu IKT-seadmete tootmine, masinaehitus ja metallide töötlemine, siis Leedus moodustavad suure osa tekstiili- ja õmblustööstus, s.t ärisektor,
mille edasine perspektiiv üheski Balti riigis ei ole odava
Ida-Aasia kauba konkurentsi tõttu kadestamisväärne.
Tervikuna on kahjuks siiski enamik Balti riikide
tööstusharudesisesest kaubandusest olnud seotud suhteliselt odava allhankega, Baltimaad on kasutanud oma
tootmissisendi hinnaeelist. Jõuame küllalt raskelt vastatava küsimuseni, kas allhanketööde suur osatähtsus
ekspordis on hea või halb. Iseenesest tunduks ju mõistlik püüelda lõpptoodangu osakaalu kasvu poole ekspordis, mis võiks vähendada sõltuvust peatöövõtjast
ja võimaldaks küsida tehtu eest kõrgemat hinda. Probleem on aga selles, nagu näitasid D. Bernatonyte ja A.
Normantiene (2009 :14), et nende tootegruppide puhul,
mille osas Balti riikidel on rahvusvahelisel turul nn
võrreldav konkurentsieelis, nagu näiteks toiduained,
joogid, mineraalsed kütused, on edasine laienemisperspektiiv küllalt raske. Samas tööstusharudesisese kaubanduse raames, kuhu Balti riigid on haaratud reeglina
arenenuma majandusega maade allhanketootjatena,
on võimalused suurendada tegevusmahtusid ja saavutada mastaabiökonoomiat põhimõtteliselt väga suured.
Teiste sõnadega, võimalik potentsiaalne mahukasv, mis
on saavutatav teiste maade ettevõtlusstruktuuridega lõimudes on olulisem argument kui staatilised konkurentsieelised, mis võivad momendil ühel või teisel nn puhta
ekspordina väljamüüdaval toodangugrupil olla. Samas
on ka sedalaadi äris Eesti, Läti ja Leedu firmadel äärmiselt oluline mõelda sellele, kuidas liikuda mööda väärtusloomeahelat üles, kõrgema lisandväärtuse poole.
Vastastikused investeeringud ja
ettevõtete lõimumine
Majandusliku integratsiooni seisundist ja trendidest sügavamaid järeldusi võimaldava pildi saamiseks oleks kasulik võtta peale väliskaubanduse vaatluse alla ka üksteise majandusse tehtud investeeringud
ning kirjeldada partnermaade turgudel opereerivate
firmade või tütarfirmade loomist ja tegutsemist. Kahjuks on taolist pilti luua keeruline, sest statistika järgi
ei ole sugugi lihtne tuvastada, kuivõrd on mingi firma
või tema tehtud investeeringu taga tegelikult kohalik
omand või kohalik juhtimisinitsiatiiv. Näiteks nii Eestis kui ka Lätis opereeriv Rootsi firma võib oma investeeringu Lätti teha Eesti tütarfirma kaudu või otseselt
emafirma kaudu ja valik nende kahe võimaluse vahel ei
sõltu mitte ainult sisulisest põhjustest, sellest, kes tegelikult otsustab ja korraldab investeeringut, vaid puhtalt
finantstehnilistest, maksukaalutlustest. Investeering ei
pruugi alati olla ka tegelik sisuline investeering, vaid
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ainult ajutine rahapaigutus. Balti riikide vaheliste välisinvesteeringute statistika oli hulga aastate jooksul raskelt tõlgendatav, kuna seal domineeris juba rootslaste
kätte läinud Hansapanga raha niinimetatud tehniline
ümberpaigutamine panga filiaalide vahel eri Balti riikides. Loomulikult võivad seda tüüpi rahapaigutamise
operatsioonid ette tulla ka Balti riikide kohalikule, s.t
Balti kapitalile kuuluvate ärigrupeeringute puhul.
Kokkuvõttes saab väita, et ehkki Balti erafirmade
aktiivsus üksteise turgudel oli enne hiljutise finantskriisi algust suhteliselt suur, eriti just Eesti firmade
puhul Lätis, on nende firmade tehtud investeeringud
teistesse Balti riikidesse jäänud siiski oluliselt väiksemateks kui Põhjamaade ja Saksa firmade rahapaigutused Baltikumi. Suhteliselt uueks suundumuseks on
Balti riikide infrastruktuurifirmade, s.o riigile kuuluvate firmade ühisinvesteeringud, näiteks rahapaigutus Baltikumi ja Põhjala energiaühendustesse. Võib ette
näha, et taolised investeeringud transpordi infra-struktuuri, energia tootmisesse ja ülekandevõrkudesse ning
mujale saavad eelseisval perioodil veelgi olulisemaks.
Võtame järgmisena vaatluse alla firmad, kel mingis ühes (või ka mitmes) Balti riigis opereerides on
selle maa äriregistri andmetel omanikke (indiviide
või äriühinguid) teises Balti riigis. Osa nendest firmadest kuulub Balti riikide kodumaisele kapitalile, osa
aga on Baltikumi-väliste firmade tütarettevõtted, kes
opereerivad ühes Balti riigis tütarettevõtte kaudu, mis
asub teises Balti riigis. Näiteks Lätis asuva firma Rigas
Miesnieks aktsiad kuuluvad Eestis asuvale Rakvere
lihakombinaadile, see omakorda kuulub Soome kontserni. Vaatame taolistest firmadest ainult suuremaid,
võttes tinglikult suuruse kriteeriumiks üle 15 miljoni
euro ulatuva eelmise aasta käibe. Selgub, et kolme maa
statistika andmetel oli 2010. aastal taolisi nn transbalti
firmasid kokku 57, neist 12 Eesti firmat Lätis, 21 Eesti
firmat Leedus, 4 Läti firmat Eestis, 5 Leedu firmat Eestis, 10 Leedu firmat Lätis ja 5 Läti firmat Leedus.
Mitmel põhjusel ei saa taolise statistika alusel teha
väga põhjapanevaid järeldusi. Mõnedel juhtudel on
tegu Rootsi emafirma juhitava Lätis asuva filiaaliga,
mida vaid formaalselt näidatakse juhitavat Eesti tütarettevõtte kaudu. Teiselt poolt, mõned teises Balti riigis
tegutsevad sisuliselt Balti ettevõtted võivad olla formaalselt registreeritud näiteks Luksemburgi ettevõtetena jne. Mõningad tendentsid hakkavad aga ka taolise
ebatäiusliku valimi puhul küllalt selgelt silma. Esiteks,
Eesti firmad on Läti ja Leedu omadest oluliselt aktiivsemad looma (tütar)ettevõtteid teistesse Balti riikidesse
või ostma nende maade ettevõtteid üles. Teiseks, Leedu
firmad on ekspansioonis Lätti aktiivsemad kui Läti firmad laienemises Leetu. Kolmandaks, mõnevõrra üllatuslikult selgub, et Leedu on Eesti firmade jaoks saanud
olulisemaks ekspansioonialaks kui Läti. Lähem vaatlus annab alust küll eeldada, et vähemalt osaliselt võib
olla tegu konkreetse ajahetke fenomeniga. 2009. aasta
ei olnud kindlasti hea aasta Lätis äritegemiseks, näiteks
oli Eesti jaekaubanduskett Selver sunnitud sulgema
oma just hiljuti avatud supermarketid Lätis. Siiski võib

eeltoodud statistikast leida signaali, et seni Balti riikide
majandussuhtluse „kolmnurgas” kõige nõrgemaks osutunud Eesti-Leedu telg võib olla tugevnemas.
Tõsist mõtlemisainet pakub valimisse kuuluvate transbalti firmade tegevusvaldkondade analüüs.
Kõige populaarsemateks tegevusaladeks on nimelt
kinnisvaraarendus ning ehitus, hulgi- ja jaekaubandus
(eriti elanikele mõeldud tarbekaupade müük), meelelahutusäri (kasiinod). Need on enamjaolt teenused,
mis olid seotud kriisieelse tarbimismulliga. Eelnimetatud määrangu alla ei käi küll kalatööstused; ettevõtted, kes teenindavad põllumajandustootmist (näiteks
väetisemüüjad), ostavad kokku ning töötlevad puitu,
liha ja piima; mõned veondus- ja logistikaettevõtted,
nende osatähtsus on aga juba väiksem. Laiemasse rahvusvahelisse ärisse lülitunud suurfirmasid leiab praeguste transbalti ettevõtete hulgas väga vähe. Saab

mainida Eestis ja Lätis opereerivat Mazeikiai Nafta
Trading House’i, mis on siiski vaid naftatöötlemistehast teenindav müügilüli, ja Tallinnas asuvat Balti
Laevaremonditehase Gruppi (BLRT), kelle üks laevaremonditehas asub Klaipedas. Võib teha järelduse, et
praegused transbalti ettevõtted on pigem lähiturgude
teenindamisele pühendunud firmad, kes on laiendanud oma tegevust koduturult naabrite juurde ja tegelevad seal põhiliselt kas kohaliku elanikkonna teenindamisega või kohalikul toorainel, selle hankimisel ja
töötlemisel põhineva äriga. Laiemas mõttes rahvusvahelised ja kõrgtehnoloogialähedastes sfäärides tegutsevad uue laine ettevõtted ei tundu olevat eriti Baltikumi-lembesed, nad leiavad oma koostööpartnerid
tehnoloogiliselt enamarenenud majandustest. Muidugi on hoopis teine küsimus, kas taoline jaotus jätkub ka tulevikus.

7.3. Eesti, Läti ja Leedu integratsiooni
tulevik: kolm stsenaariumit
Erik Terk, Veiko Spolitis, Ramūnas Vilpišauskas

Balti koostöö tegurid ning tasandid
Eelmine alapeatükk näitas kolme Balti riigi majandussuhtluse ja majandusliku koostöö praegust seisu ning
seda, kuidas see on saavutatud. Analüüsist joonistus
välja hulk selle integratsiooni jaoks olulisi probleeme.
Järgnevalt võtame vaatluse alla Balti kolmiku koostöö
edasise arengu perspektiivid. Lähtume sellest, et arengut ei määra üheselt mingid fataalsed tegurid, vaid
kõne alla võib tulla küllalt erinevaid variante, mille
realiseerumine sõltub nii Balti riikides endis otsustatavast ja tehtavast kui ka Baltikumi-välistest teguritest.
Kolme riigi integratsioon võib, aga ei pruugi ilmtingimata kiirelt süveneda. Seetõttu kasutame integratsiooni võimaluste selgitamiseks alternatiivsete stsenaariumide koostamise meetodit, mille abil saab hästi
näidata, kuidas väliste ja siseste tegurite põimudes võivad tekkida erinevad arengurajad, ning osutada, millised probleemid ja võimalused nende arenguradade
raames tekivad.
Eesti, Läti ja Leedu vahel ei ole suuri poliitilisi ega
majanduslikke pingeid, pole erilist põhjust eeldada
mingit järsku suhete halvenemist ega tõenäoliselt ka
tugevaid tagasilööke juba saavutatud koostöötasemes.
Kuna tegu on lähestikku asuvate avatud majandusruumidega, võib eeldada mingit koostöö edenemist
küllalt erinevate väliskeskkonna muutuste puhul. Allpool vaatleme lähemalt seda, millises vormis ja millise
sisuga võiks koostöö olla, milline on koostöö koht ja
tähtsus Eesti, Läti ning Leedu jaoks oluliste teiste protsesside hulgas, kas Balti riikide osatähtsus üksteise
väliskaubanduses või investeeringutes mingis olukorras suureneb või väheneb.
Esitatud stsenaariume koostades on lähtutud arusaamast, et Eesti, Läti ja Leedu koostöö sisu ning tihe-

dust määrav foon koosneb vähemalt kolmest tasandist:
a) Euroopa Liidu (EL) tasand; b) Läänemere regiooni
tasand (LMR); c) Balti riikide enda (B-3) tasand. Lisategurina, mis võib avaldada Balti riikide integratsiooni arengule teatud mõju, tuleks vaadata Euroopa
Liidu ja Venemaa suhete arengut. Järgnevas integratsiooni stsenaariumide analüüsis lähtume Balti riikide
omavahelise lõimumise sõltuvusest eri institutsionaalsetel tasanditel ning EL-i ja Venemaa suhetest (vt joonis 7.3.1)
Euroopa Liidu tasandil on olulisteks teguriteks
liidu üldmajanduslik olukord, mis tugevalt sõltub globaalsel tasandil toimuvast, ja liidusisese üldise integratsiooni süvenemine, selle seiskumine või isegi tagasilangus juba saavutatud tasemelt. Mõningate EL-i
riikide finantskriisiga seotud arengud ja kriisi lahendamise edukus jätavad küllalt laia võimaluste spektri.
Juhul kui EL nende arengute tulemusel finantsiliselt
oluliselt ei nõrgene, ei tugevne ka EL-i-sisesed turubarjäärid (sh nn mittetariifsed barjäärid), vaid pigem
nõrgenevad veelgi. Sel juhul tugevneb EL-i võimekus
korraldada koostööd oma naaberregioonidega ning
viia ellu strateegilise tähtsusega taristuprojekte. See
loob positiivsed tingimused koostööks Läänemere
regioonis, sealhulgas Eesti, Läti ja Leedu integratsiooniks. Kui aga kas kõik või osa neist tingimustest ei realiseeru, seisame silmitsi hoopis teistsuguse tulevikuga.
Läänemere regiooni (LMR) tasandil, mis Eesti,
Läti ja Leedu jaoks on esmane integratsiooni keskkond,
pakuvad huvi nii kogu piirkonna seosed maailmamajandusega kui ka Põhjamaade suhtumine koostöösse
Läänemere idakalda riikidega. Veelgi konkreetsemalt
määrab Balti riikide arengut EL-i Läänemere regiooni
strateegia (LMS) edasine käekäik ja realiseerumine.
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Joonis 7.3.1. Balti integratsiooni jätkumise võimalik
väliskeskkond, eri võimalusi

STSENAARIUM
1

EL-i
integratsioon

Läänemere
maade
integratsioon

EL-i ja
Vene
suhted

+ või +/-

+

+

B-3 integratsioon toimib eri regulatsioonitasandite
huvide kooskõlas, on suunitletud laiemale
rahvusvahelistumisele ja toetatud keskkonna poolt

STSENAARIUM
2

EL-i
integratsioon

Läänemere
maade
integratsioon

EL-i ja
Vene
suhted

- või -/+

+

? või -

B-3 integratsioon toimib kui osa Põhjamaade
poliitikast kompenseerimaks EL-i puudujääke;
toetus väliskeskkonna poolt limiteeritud

STSENAARIUM
3

EL-i
integratsioon

Läänemere
maade
integratsioon

EL-i ja
Vene
suhted

- või -/+

-

- või ?

B-3 integratsioon toimib eri regulatsioonitasandite
huvide kooskõlas, on suunitletud laiemale
rahvusvahelistumisele ja toetatud keskkonna poolt
Allikas: autorite koostatud

Tuleb tunnistada, et oma praegusel kujul ei ole LMS
küllalt selge fookusega ega sea riikidele erilisi kohustusi.
Selleks et saada tugeva mõjuga arengumehhanismiks,
vajab kavand varustamist tõsiseltvõetavama institutsionaalse mehhanismiga ja adekvaatset rahastamist,
muidu võib see oluline algatus lihtsalt „ära vajuda”.
Oluliseks küsimuseks on Poola ja Saksamaa tugevam kaasamine LMR-i integratsiooni. Mõlema maa
rannikupiirkonnad kuuluvad küll LMR-i, ent kuna
need ei kuulu oma riikide strateegiliste tuumikpiirkondade hulka, on Saksa ja Poola huvi seni jäänud
leigeks. Omaette probleemiks on EL-i-väliste riikide,
nagu Norra ja Islandi, aga eelkõige Venemaa tugevam
kaasamine LMR-i koostöösse. Venemaa puhul võib
taolise kaasahaaramise edukus varieeruda väga laial
skaalal.
Venemaa ise on viimasel ajal näidanud üles
mõningat huvi normaalsema majandussuhtluse arendamiseks oma piiririikidega. Tõsi, teatud ulatuses
saab tema algatusi käsitada poliitilise konkurentsi
ilminguna, sest Venemaa pakutud koostöölepinguid
on tõlgendatud ka kui vastukäiku EL-i naabruspoliitika-initsiatiivile, mille vorm Venemaale ei sobivat.
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Venemaa ei suuda EL-i kuuluvaid piiririike prognoositavas tulevikus tõsiselt ohustada julgeolekupoliitilises mõttes, küll aga ei saa mööda vaadata tema
katsetest oma mõju EL-is tugevdada; tõenäoliselt sisaldavad need katsed nii majanduslikke kui ka poliitilisi
taotlusi. Teisest küljest: Venemaa loodepiirkond on
piiririikide ja ka EL-i kui terviku jaoks majanduslikus
mõttes atraktiivne ala. Koostöö konstruktiivsuse aste
võib eri stsenaariumide puhul oluliselt varieeruda
sõltuvalt nii Venemaal endas kui ka EL-is toimuvast.
Järgnevas arutluses lähtume sellest, et kui Euroopa
Liit majanduslikult ning välispoliitiliselt tugevneb,
on alust eeldada EL-i ja Venemaa suhete konstruktiivset arengut. Venemaa võib küll teha mõningaid
katseid mängida EL-i liikmesriikide erihuvidel sihiga
suruda läbi EL-ile kui tervikule sobimatuid majanduslikke või poliitilisi lahendeid, kui ta aga ei saavuta
tänu EL-i selgetele seisukohtadele ning kooskõlastatud välispoliitikale selles edu, siis võib eeldada järkjärgulist loobumist taolistest EL-iga konfrontatsiooni
loovatest sammudest. Juhul kui Euroopa Liidust saab
nõrgenev ühtse välispoliitikata ühendus, võib eeldada
Venemaa tugevnevat tungi Euroopa Liitu sisemiselt
lõhestada, et seada liikmesriikidega sisse endale kasulikud bilateraalsed suhted. Kui nõrgeneva EL-i puhul
ka tugevneb Läänemere piirkonna sisene Põhjamaade
juhitud koostöö, pole see tõenäoliselt siiski küllalt
tugev mõjur motiveerimaks Venemaad konstruktiivselt käituma.
Kolme Balti riigi omavaheline ametlik suhtlus
on seni püsinud neutraalne või mõõdukalt positiivne.
Mõningane omavaheline konkurents ei ole suhete
üldist positiivset laadi rikkunud ega tohiks seda teha
edaspidigi. Tasakaalustava jõuna mõjub kolme riigi
asukoht raskelt prognoositava tulevikuga Venemaa
naabruses. Senise koostöökogemuse põhjal on aga
raske uskuda, et radikaalsemad algatused Balti integratsiooni tugevdamiseks (näiteks spetsiaalse Balti
(B-3) majanduspiirkonna või millegi taolise loomiseks) tekiksid vaid Baltikumi-siseste protsesside tulemusena. Taoliste algatuste teket võib pidada tõenäoliseks pigem siis, kui sellele tõukab või vähemalt aitab
kaasa muutuv rahvusvaheline kontekst. Taoliseks
veendumuseks annab alust kas või oluliste ühisprojektide, nagu näiteks ühise tuumajaama rajamise või
Rail Baltica projekti senine vaevaline käekäik. Samas
väliste ohtude ilmnedes on Eesti, Läti ja Leedu suutnud vajadusel asuda ühistele positsioonidele.
Välise konteksti muutumine Balti riikidest endist
eriti palju ei sõltu, küll aga selle konteksti võimaluste
halvem või parem kasutamine oma huvides. Esimeses kahes esitatud stsenaariumis analüüsime, milliseid
Balti riikide koostöö vorme ja võimalusi soodustab
Euroopa Liidu ja Läänemere regiooni tasandi integratsioon. Kolmanda stsenaariumi puhul on küll B-3
tasandi omainitsiatiiv põhiline faktor, kuid seegi arengurada saab realiseeruda ikkagi vaid teatud väliste
asjaolude kombinatsiooni puhul, selle raames tekkinud psühholoogilises atmosfääris.

Eri stsenaariumide kirjeldustes vaatleme lähemalt
järgmisi koostöö tihenemisega või lõdvenemisega seotud komponente: taristuprojektide käekäik; turgude
integratsioon ja ettevõtluse põimumine; hariduskoostöö.
Kõiki kolme riiki puudutavate ja neid laiema keskkonnaga ühendavate infrastruktuuri süsteemide
rajamine, eelkõige transpordis ja energeetikas on Balti
riikide kokkuleppevõimekuse ja ühiste huvide kaitsmise oskuse tõsine proovikivi. Otsuste langetamist
mõjutab peale muu riigisiseste majandus-huvigruppide tegevus. Mõne taristuedendus-ettevõtmise puhul
saab rääkida mingist ühest juba teadaolevast lahenduse põhivariandist, selle võimalikust saatusest, teistel juhtudel on aga tegu konkureerivate lahendusideede või prioriteetidega.
Turgude ja ettevõtluse puhul on keskendutud
küsimusele, kas ja kuidas Baltikum tervikuna lülitub
laiemasse rahvusvahelisse majandusse, kas tugevnev
ja väljapoole Läänemere piirkonda laienev rahvusvaheline konkurents toob kaasa Balti riikide vaheliste
omavahel koopereeruvate ning oma tegevust koordineerivate tootmis- ja teenindussüsteemide tekke või
mitte. Püütakse kirjeldada nii Baltikumi-väliste investorite kui ka kodumaisele kapitalile kuuluvate ettevõtete tegevusperspektiive. Erilise tähelepanu all on ülebaltiliste firmade teke, nende tüüp ja võimalik roll.
Haridusküsimuste spetsiaalse tähelepanu alla võtmine tuleneb arusaamast, et selles valdkonnas toimuv
piirab või soodustab oluliselt majanduslikku ja muud
arengut. Kuna hariduse korraldamine madalamatel
tasanditel sõltub rohkem üksikriikidest ja riikide koopereerumise võimalused on suhteliselt väikesed, siis
on järgnevas keskendutud just kõrgharidusele ning
sellega seonduvatele rahvusvahelise koostöö võimalustele.
Stsenaariumid on tekstid, mida koostatakse selleks, et inimesed saaksid sealt mõttetoitu. Eri inimesed võivad neid tõlgendada erinevalt, hinnata erinevalt nende tõenäosust ja neis esitatud võimalusi. Neist
saab teha erinevaid järeldusi, nende üle vaielda ja sel
teel loodetavasti tõele läheneda. Me ei väida, et järgnevas tekstis esitatud järeldused stsenaariumitest ja ka ja
stsenaariumid ise oleksid ainuvõimalikud. Seadsime
oma eesmärgiks anda lähtematerjali edasiseks arutluseks ja hoogustada praegu veel loiuvõitu diskussiooni
Balti riikide integratsiooni arenguradade ja neis sisalduvate võimaluste üle.
Kolm koostöö stsenaariumi
Vaatleme järgnevalt kolme ülalpool visandatud (vt
joonis 7.3.1). arenguteed lähemalt. Iga stsenaariumi
puhul fikseerime kõigepealt põhiparameetrite kombinatsiooni, mille alusel see on konstrueeritud. Seejärel kirjeldame lühidalt situatsiooni, millest taoline
arengurada võib välja kooruda, ning seda, milliseid
üldisi arenguvõimalusi see Balti riikidele avab. Edasi
kirjeldame tõenäolisi arenguid kolme juba eespool
mainitud aspekti lõikes, milleks on ühisaktsioonid
infrastruktuuri edendamisel, turgude ja ettevõtluse

integratsioon ning lõimumine kõrghariduse alal. Ajahorisondiks võtame stsenaariumides kokkuleppeliselt
10−15 aastat, mõnedel üksikjuhtudel viitame sündmuste võimalikule arengule sellest pikemal perioodil.
Stsenaariumi lõpetuseks toome lühidalt välja
mõned võimalikud järeldused. Anname kokkuvõtliku
hinnangu selle kohta, millised elemendid selle stsenaariumi puhul maade koostöös domineerisid, iseloomustame lühidalt valitsuste rolli koostöö edendamisel. Osutame mõningaid ohte, mis võivad kirjeldatava
stsenaariumi puhul tekkida, pakume välja, mida
mingi stsenaariumi puhul võib loota ja mida mitte.

I stsenaarium. Kolmetasandiline
integratsioon: sidus Läänemere piirkond
koostöötahtelises Euroopas
Stsenaariumi eeltingimused. Stsenaariumis eeldatakse, et osa liikmesriikide vastutustundetust majandamisest ja selle tõttu tekkinud finantsraskustest tulenenud sisekriisist saab EL üle adekvaatsete poliitikate
rakendamise ja vajalike uute reeglite kehtestamisega.
Ehkki loodud reeglistik ei ole kaugeltki täiuslik ega
kaota ohtu EL-i siselõhede ja finantsprobleemide tekkimiseks tulevikus, võib väita, et EL ei ole kriisi käigus kaotanud ühtegi oma varasemat suurtest saavutustest: ühine turg, tööjõu vaba liikumine, ühisraha,
fondid ühist huvi pakkuvate infrastruktuuriobjektide
väljaehitamiseks ja majanduse madalama arengutasemega liikmesriikide abistamiseks. Pärast väikest
hingetõmbeaega jätkatakse liidusisese integratsiooni
süvendamist (sh eurotsooni laiendamist − küll suure
ettevaatlikkusega) ja majanduskoostöö arendamist
naaberpiirkondade ning ülejäänud maailmaga. Ei blokeerita liidu laiendamist uute liikmetega, ehkki nende
võimele enda majandusega kestlikult hakkama saada
pööratakse senisest suuremat tähelepanu. Üldine
atmosfäär kriisist üle saanud EL-is on avatud, vabaturumajanduslik ja tulevikku suunatud. Valitsevad positiivsed ootused.
Samas tugevneb EL-is siiski teatud detsentraliseerimistendents. Juba järgmiseks eelarveperioodiks valmistudes peab Euroopa Liit otsustama, milline seisukoht võtta mõned aastad tagasi käivitatud Läänemere
regiooni strateegia (LMS-i) ja sellega seostuva ideoloogia suhtes. EL-i riike esindav ülemkogu väljendab selget seisukohta, et kui üldse jätkata strateegiate väljatöötamist mesoregioonide tasandil, peaksid loodavad
strateegiad ja neis sisalduvad programmid saama kas
või osalise katte EL-i finantsidest, mille kasutusõigus
antaks üle mesoregioonide otsustuskogudele. Finantside üleandmise eelduseks seatakse nõue, et küllalt
suur osa projektide rahastamisest tuleks mesoregioonist endast. Leitakse, et poliitikate osaline delegeerimine EL-i tasandilt nn mesoregioonide tasandile võiks
olla mõttekas. Esiteks on paljude poliitikate puhul,
mis puudutavad regionaalsete infrastruktuuriobjektide ja piiriüleste klastrite loomist või looduskeskkonda, üliolulised hea koordineeritus mesoregiooni
tasandil ja asjassepuutuvate riikide kokkulepped. Tei-
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seks on kujunema hakkavad mesoregioonid (Läänemere piirkond, Doonau riikide regioon, Vahemere ala)
suuresti niinimetatud identiteediregioonid. Võetakse
omaks mõte, et kui teatud poliitikad ei oleks kujundatud mitte EL-i tasandil − mille puhul neid võidaks
tõlgendada asjatundmatutena, Brüsseli bürokraatia
või siis EL-i tuumikriikide omakasupüüdlike poliitikute kätetööna −, vaid identiteediregiooni enda tasandil, võiks nende vastuvõtt asjassepuutuvate riikide elanikkonnas poolt olla parem. Pealegi vabaneks Brüssel
osaliselt vastutusest, kui poliitikad ei realiseeru korralikult näiteks riikide suutmatuse tõttu omavahel
kokku leppida või efektiivselt koos tegutseda.
Diskussioonis eelkirjeldatud poliitikate üle osalevad aktiivselt ka Vahemere maad ja hulk muid riike,
ent kuna valmisolek taoliseks detsentraliseerimisskeemiks loetakse esialgu olemas olevat vaid Läänemere
regioonil, siis alustatakse poliitikate detsentraliseerimist sealt.
Balti riikide valitsuste jaoks oleks EL-i mesoregioonide poliitika jätkumine soodsa piirkondliku keskkonna arengu võimalus, mida kujundades on juhtroll Põhjamaadel. Samas on see, et peale Põhjamaade
hakkavad selles algatuses osalema hiljutisest finantskriisist range fiskaalpoliitika teel edukalt välja tulnud Balti riigid, selle initsiatiivi heakskiitmisel üheks
lisaargumendiks.
Stsenaariumis eeldatakse, et ehkki LMR-i rolli
tugevdamise eestvedajad olid eelkõige Põhjamaad,
liituvad koostööga aegamisi üha tihedamalt ka Saksamaa ja Poola. Läti ning Leedu saavutavad taolises
vastastikuse koostöö keskkonnas hiljemalt viie aasta
jooksul euro kasutuselevõtu ja võib arvata, et euroalaga liituvad sündmuste eduka käigu korral ka Rootsi
ja Taani. Pole välistatud, et Norragi liitub vaadeldava
perioodi jooksul EL-iga.
Protsesside kulgemine integratsiooni jaoks
olulistes valdkondades
Rahvusvahelise transpordi ühistaristu
Selles valdkonnas on esimese stsenaariumi realiseerudes alust loota olulisi positiivseid arenguid.
• Alustatakse ja viiakse aastaks 2025 edukalt lõpule
Rail Baltica (Tallinna ja Berliini vahelise uue
raudtee) rajamine. See hakkab funktsioneerima
Euroopa-laiuselise rööpavahega kiirraudteena,
mis on mõeldud teenindama nii reisijate- kui ka
kaubavedu ning kulgeb üle Pärnu ja Panevėžyse.
Uus raudtee võimaldab jõuda Tallinnast Riiga
kahe tunniga ja Tallinnast Varssavisse kaheteistkümne tunniga. Leitakse lahendid (esialgu raudteepraam, kunagi hiljem ehk tunnel), mis tagavad
Soome kauba- ning reisijatevoole ökonoomse ligipääsu Rail Balticale.
•

| 180

Paralleelselt arendatakse ida-läänesuunalisi veonduskoridore, parandatakse piiriületusvõimalusi
Venemaaga, tegeldakse Musta mere suunal läbi
Valgevene ja Ukraina kulgevate transpordikoridoride arendamisega (projekt Zubr). Põhja-lõuna ja

ida-lääne transpordikoridorid ei konkureeri, vaid
võimendavad üksteist, parandades Balti riikide
võimalusi seostuda maailmamajandusega (näiteks
ühenduses Hiina kaubavedude teenindamisega).
Energeetika ühistaristu
• Eesti kõrval liituvad ka Läti ning Leedu Põhjamaade ühise energiaturuga. Rajatakse Balti riikide
uued energiaühendused Soome ja Rootsi.
•

Diskussioonid Leedusse tuumajaama rajamise
küsimuses on rasked, just Skandinaavia maade esialgse vastuseisu tõttu. Olukorra teeb veelgi keerukamaks Venemaa, kes teatab oma soovist ehitada
tuumajaam Kaliningradi oblastisse ja hakata sealt
müüma elektrit Euroopa Liitu. See projekt äratab
Euroopa Liidu vastuseisu, kuna kaheldakse kiirelt ehitatava tuumajaama ohutuses. Lõpuks jõutakse kokkuleppele Leetu tuumajaama rajamises
Balti riikide ja Poola ühisprojektina. See lahendab
regiooni jaoks pikemaks ajaks elektriga varustamise talutava hinnaga.

•

Kuna tuumajaam valmib alles vaadeldava perioodi
lõpul, seisab pärast 2020. aastat ees kriitiline energianappuse periood. See elatakse üle eelkõige
looduslikku gaasi kui energiakandjat kasutades,
kusjuures tänu EL-i ühtsusele välditakse Venemaapoolseid väljapressimisi.

Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad
EL-i ja LMR-i tasandi poliitika aitab tervikliku strateegilise visiooni alusel arendada nii Läänemere regiooni
kui ka Balti riike. Hästi läbi mõeldud ja riikide vahel
kokkulepitud regionaalne strateegia võimaldab suunata EL-i tõukefondide raha paremini Läänemere
piirkonna kui terviku konkurentsivõime tõstmisse.
Paranev infrastruktuur, sealhulgas väljaehitatavad
transpordiühendused, samuti Läti, Leedu ja mitme
Põhjamaa euroga ühinemise järel tekkiv ühine rahakeskkond loovad hea aluse majanduskasvuks. Kasutades turule pääsu võimalusi nii EL-i liikmesriikides
kui ka EL-i lähiregioonides, saavad Eesti, Läti ja Leedu
ettevõtted oma tegevust laiendada ja samas spetsialiseeruda. Regiooni selginev perspektiiv rahvusvahelises majanduses ning kasvav stabiilsus suurendavad
Baltikumi tehtavaid välisinvesteeringuid mitte ainult
Põhjamaadest, vaid ka Saksamaalt ja kaugemalt. Pingutused, mida Läti ning Leedu peavad tegema eurole
ülemineku tingimuste täitmiseks, mõjuvad hästi
nende makromajanduskeskkonna kvaliteedile. Läti ja
Leedu ärikultuurides, mis olid senini mõneti suletumad kui Eestis, toimuvad positiivsed muutused.
Balti riikide majandusruum lülitub soodsalt laiemasse rahvusvahelisse majandusse. Skandinaavia
maade investeeringutel põhinevad firmad saavad
arendada ja laiendada oma tegevust Baltimaade paranevas majanduskeskkonnas, mis on muutunud ka
mõnevõrra odavamaks ning distsiplineeritumaks kui
kriisi eel. Uuesti aktualiseerub Balti riikide roll EL-i
idasuunalise majandusliku ekspansioonialana ning

rahvusvahelise logistikakeskusena. Tekkivad korralikud põhja-lõunasuunalised transpordiühendused
annavad valmides Balti riikidele võimaluse konkureerida Visegradi maadega, osaledes Euroopa tuumikriikide, eriti Saksamaa käivitatud väärtusloomeahelates.
Geoökonoomilise asendi paranemine mõjub soodsalt
kõigile kolmele Balti riigile, eriti Leedule, kes võidab
hoogustuvast majandussuhtlusest peale Põhjamaade
veel Saksamaa, Poola, Venemaa Kaliningradi oblastiga ja ka teiste oma idaslaavi naabritega (Valgevene,
Ukraina). Uusi arenguimpulsse laienevatest väliskontaktidest ja arendatavatest transpordikoridoridest saavad kõik Leedu suuremad linnad: Kaunas, Vilnius,
Klaipeda, Panevėžys.
Laienevatest ärivõimalustest võidavad nii välismaised kui ka Balti riikide enda firmad. Kuna tegemist on kapitalimahukate, suurte struktuuride ülesehitamise ja nende opereerimise kogemust eeldavate
ettevõtmistega, saavad põhilisteks juhtivateks firmadeks laiemas rahvusvahelises äris siiski valdavalt esimesed. Baltimaade kodumaisel kapitalil põhinevatest
firmadest suudavad liidrirolli haarata vaid üksikud,
kellel on juba kogunenud kapitali, kogemust ja tuntust. Kasu kaasalöömisest taolistes projektides saavad
aga paljud.
Peale laiemate rahvusvahelise äriga seostuvate
võimaluste pakub Eesti, Läti ja Leedu kodumaistele
väike- ning keskmistele ettevõtetele olulisi võimalusi
uuesti kosuv sisenõudlus, eriti nõudlus kohalike teenuste järele. Kui on selgunud, et Balti riikide kriisijärgne majanduskasv on vähemalt esialgu kestlik, hakkavad ka pangad siia jälle rohkem oma laenuressurssi
suunama. Kodumaised ettevõtted saavad julgemalt
investeerida nii teenitud kasumi kui ka pangalaenude
arvelt. Viimase kriisi eelset „rahauputusega” võrreldavat olukorda siiski enam ei kordu. Kodumaistele ettevõtetele võib kapitalipuudus probleemiks saada juhul,
kui on vaja teha näiteks suuremaid innovatsiooniga
või uutele turgudele minekuga seotud kulutusi või kui
tuleb koduturul võistelda suurte välismaiste konkurentidega.
Avatud majanduskeskkond koos kannustava konkurentsiga, samuti euro tarvituselevõtt Lätis ja Leedus
soodustavad kolme Balti riigi majandusruumide üha
tihedamat kokkukasvamist. Mingis ühes Balti päritoluga riigis tegutsevad nii Baltikumi-välise kui ka
Balti ettevõtted üritavad laieneda teiste Balti riikide
territooriumile. Motiiviks ei ole mitte ainult turgude
vallutamine, vaid lootus saavutada mastaabiefekti. See
vähendab kulusid toodanguühiku kohta ja suurendab tootlikkust. Eestis ning Leedus tegutsevad toiduainetetööstuse ettevõtted pürgivad Lätti, Läti puiduja mööblitööstusettevõtted üritavad hakata kasutama
Eesti ning Leedu metsa- ja tööjõuressursse. Teiste riikide turgudele üritavad pürgida peaaegu kõik mingi
Balti riigi territooriumil tegutsevad jaekaubandusketid.
See, kas eelkirjeldatud protsessidega kaasneb ettevõtluse sügavam integratsioon tootmise koopereeru-

mise mõttes ja tööstusharudesisese kaubanduse (intra
industrial trade) osatähtsuse kiire kasv, pole aga veel
kindel. See sünniks juhul, kui Baltikumis hakataks
looma keerukamaid nüüdisaegse tootmise süsteeme,
mis keskenduksid ekspordile väljapoole regiooni.
Lihtsalt turgude laiendamine ja tootmismahtude suurendamine ei pruugi seda tähendada.
Balti riikide majanduslik integratsioon on vaadeldava stsenaariumiga kaasnev loomulik nähtus, samas
ei kujune sellest riikide majanduspoliitikates tõenäoliselt eriti tähtis teema ega ka spetsiaalsete poliitikate
objekt. Sisuliselt on tegemist sekundaarse protsessiga,
mille „mootor” ei asu Balti riikides endis. Integratsiooni kiirus ja kvaliteet sõltuvad enamikus väljaspool
neid kolme riiki tehtavatest otsustest.
Arengud (kõrg)hariduse vallas
Üha enam rahvusvahelistuva majanduse puhul on
tööjõu haridus ja kvalifikatsioon keskse tähtsusega
küsimusi. Läänemere ruumi koostöö loob selleks,
eriti kõrghariduse omandamiseks soodsa fooni. Hulk
Põhjamaade ja Saksa ülikoole kuulub oma õpetamise
ning uurimistöö taseme poolest Euroopa tippu. Eriti
tööandjate organisatsioonides ja Läänemere regiooni
koostöökogudes puhkeb tõsiseid debatte selle üle,
milline peaks olema Balti riikide kõrghariduse tulevik − kas on otstarbekas, et Balti riigid üritaksid arendada oma ülikoole iseseisvalt ja püüaksid tagada kvaliteetset haridust vajalike erialade laias spektris; või
peaks siinsetest ülikoolidest saama naabermaade ülikoolide filiaalid; või tuleks vähemalt tuua sisse hulgaliselt välismaa õppejõudusid ning oluliselt kitsendada õpetatavate erialade valikut, suunates üliõpilasi
paljusid erialasid omandama Põhjala riikide, Saksamaa, Suurbritannia (Leedu puhul) või teistesse välismaa ülikoolidesse. Eriti aktuaalseks saavad need diskussioonid selle stsenaariumi puhul tehnikahariduse
alal. Ühest lahendust ei leita. Kui välisprofessorite
osakaal ülikoolides tõesti oluliselt tõuseb, luuakse süsteeme, mis soodustaksid Balti riikide üliõpilaste vastuvõttu Läänemere maade tippülikoolidesse. Tallinna
tehnikaülikool liitub Helsinki Aalto ülikooliga. Rööbiti ülikoolide rahvusvahelistumisega suurendatakse
jõupingutusi kohalike ülikoolide taseme tõstmiseks ja
seal omakeelse õpetuse jätkamiseks. Vähemalt esialgu
saab selleks kasutada EL-i tõukefondide raha. Tõsiste
jõupingutuste tulemusena suudetakse saavutada olukord, kus kõigi kolme Balti riigi juhtivad ülikoolid
kuuluvad maailma viiesaja paremaks peetava hulka.
Eesti, Läti ja Leedu ülikoolid hakkavad valdavalt arendama koostööd Põhjamaade ja Saksa ülikoolidega, omavahelised (B-3 raames) koostööseosed
jäävad nõrgaks. Tõsi, Stockholmi kõrgema majanduskooli Riia tütarülikool suurendab tudengite vastuvõttu Eestist ja Leedust, samuti Venemaalt.
Esimese stsenaariumi kokkuvõtteks
B-3 koostöö taolises kontekstis (sünteetiline hinnang). Koostöös domineerivad eelkõige majanduslikud motiivid, see on kantud turumajanduslikust
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ideoloogiast. Poliitilised ja kultuurilised aspektid
aktualiseeruvad vähem. B-3 koostöö ei kujuta endast
selles stsenaariumis mitte niivõrd omaette eesmärki,
kuivõrd vahendit saavutamaks paremat juurdepääsu
laiematele turgudele, tugevdamaks ja moderniseerimaks oma majandust. B-3 ruum on pigem sobivaks
lähtealuseks, mis võimaldab firmasid tugevdada, spetsialiseerida, heal juhul ka ressursse kombineerida ja
majandusstruktuuri ning ühiskonda moderniseerida.
B-3 valitsuste roll seoses omavahelise koostööga.
Suunatud eelkõige koostöö saavutamisele oluliste infrastruktuuriprojektide elluviimisel ja ühiste huvide
lobimisele EL-is (vähemal määral ka Läänemere
ruumi koostöös). Ettevõtlusesse, välja arvatud suured
infrastruktuuri ettevõtted, ei sekkuta. Riikide taotlused oma majandusstruktuure moderniseerida, kui
neid tekib, suunatakse pigem LMR-i tasandile kui B-3
tasandile.
Põhilised ohud B-3 koostöös: a) majandusekspansioonis, eriti ida- ja lõunasuunalises võib Balti riikide vahel tekkida konkureerimisest tingitud huvide
kokkupõrkeid; b) oskamatus tegutseda mõneti erinevates kultuurilistes ja organisatsioonikultuurilistes keskkondades võib takistada ülebaltiliste firmade
tõhusat toimimist.
Võimalikud positiivsed mõjud, mida pakutud
stsenaariumi raames võib koostöölt loota. Balti riigid suudavad, eriti tänu üheskoos välja arendatud infrastruktuurile seostada oma majandusi paremini rahvusvahelise majandusega, moderniseerida sel teel oma
majandusstruktuure ja luua nii eeldused oma riikides
kultuuriliselt ning sotsiaalselt oluliste taotluste saavutamiseks. Kultuuriline üksteisele lähenemine B-3
tasandil, kui see üldse aset leiab, toimub suhteliselt
pragmaatilisel tasandil ja üldise (põhjaeuroopaliku,
Lätis ning Leedus vast ka saksa) organisatsioonilise
kultuuri raames, mitte rahvuskultuuride alusel.
Ehkki vaadeldav stsenaarium on selgelt Balti riikide jaoks kõige soodsam, ei ole see kaugeltki probleemideta. Tõsiseks raskuseks saab kindlasti tööjõupuudus. Tootmine laieneb hoogsalt, tööjõukatte leidmine
sellele muutub kõigis kolmes Balti riigis üha raskemaks. Kerkiv elatustase ja elukvaliteet on küll potentsiaalsed stiimulid meelitamaks koju tagasi omal ajal,
eriti hulgaliselt just Lätist ja Leedust lahkunud nõndanimetatud tööemigrante, ent seejuures tuleb arvestada, et majandus areneb selle stsenaariumi puhul tõenäoliselt küllalt kiiresti ka Balti riikidest lähtunud
tööjõumigratsiooni sihtmaades, järelikult tõusevad
palgad ka seal. Seetõttu võib eeldada, et kasvav majandus toob Balti riikides uuesti teravalt päevakorrale sisserände küsimused, sealjuures tuleb tegeleda väljastpoolt EL-i pärinevate inimeste sisserännuga.
Iseenesest ei lahene ka majandusstruktuuri mahajäämus võrreldes arenenud majandusega riikidega.
Ehkki seda stsenaariumi järgiv tõenäoline areng on
laiapõhjalisem kui kriisieelsel perioodil, jääb õhku
küsimus, kas Balti riigid jäävad tegema oma lääne- ja
põhjanaabritele odavamat tööd või suudavad kuju-
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neda teadmusmajanduse keerukamate ja kallimate
funktsioonide täitjateks. Mõnevõrra paremini on taolistele väljakutsetele vastamiseks valmis Eesti tänu
oma enam väljaarendatud innovatsioonipoliitikale.
Selle dilemma lahendus sõltub ühelt poolt Balti riikidest endist, sealhulgas hariduspoliitikast, aga sellestki,
kui tõsiselt võetakse senise arengulõhe vähendamist
Läänemere regiooni uutes strateegilistes dokumentides.
Võib eeldada, et pakutud stsenaariumi raames
Balti riikide kaubavahetus absoluutväärtuses küll kasvab oluliselt, üksteise osatähtsus Balti riikide üldises
kaubavahetuses praegusega võrreldes aga pigem langeb.

II stsenaarium. Põhjamaade
kontraprojekt: Põhjamaade-Balti lõiming
vastukaaluks EL-i kriisile
Stsenaariumi eeltingimused. Euroopa Liit satub
Lõuna-Euroopa riikide võlaprobleemidega maadeldes sügavasse sisekriisi, mille lahendamiseks ei suudeta leida adekvaatseid lahendeid. Nii Lõuna-Euroopa
riikides kui ka EL-i põhilistes niinimetatud netomaksjates blokeerib valijaskonna vastuseis kompromissi võimaldavate otsuste vastuvõtu. Liikmesmaades
tugevnevad protektsionistlikud tendentsid. EL-i lagunemisest suudetakse küll hoiduda, kuid tulemuseks
on juba saavutatud integratsioonitaseme taandareng
ja EL-i toimetõhususe vähenemine. Kaupade vaba liikumine EL-i piires enam-vähem säilib, ehkki riigid
üritavad rakendada meetmeid oma siseturu kaitseks.
Edasiminekust teenuste vaba liikumise vallas ega riigihangete suuremast avamisest üksteisele pole enam
juttugi. Suurenev immigratsioonisurve lõunast tõukab mõnesid riike sulgema piire ka tööjõu vabale liikumisele EL-i sees. Kreeka ning teiste raskes seisus
riikide lahkumist eurotsoonist läheb korda vältida,
kuid selle hind on kõrge. Ei suudeta luua küllaldase
suurusega stabiliseerimisfonde ega sätestada toimivaid makromajandusliku käitumise reegleid riikidele.
Üksteise järel satub riike kriitilisse finantsseisu, nende
ja neile laenanud pankade väljaaitamine seab EL-i eelarve tugeva pinge alla. Sellises olukorras vähendatakse
hüppeliselt EL-i panustamist ühiste infrastruktuuriobjektide rajamisse ja uute liikmesriikide majandusarengu toetamisse. Nii EL-i kui ka eurotsooni laienemine külmutatakse. See puudutab valusalt ka Lätit
ning Leedut. Ühine välispoliitika ei edene, pigem üritab iga riik kaitsta oma erihuve. EL asub tervikuna
kaitseseisundis, mingite jõulisemate strateegiliste
tegevussuundade arendamine väljaspool majanduslike sisesuhete korrastamist pole tõenäoline.
EL-i integratsiooni taandarengule reageerivad
jõuliselt Põhjamaad. Neis süveneb EL-is pettumine,
see toob kaasa Põhjamaade identiteedi ja solidaarsuse uue tugevnemise. Otsustatakse võtta üle osa EL-i
funktsioone, mida see enam täita ei suuda, ja hakata
ise hoolitsema turgude avatuse ning arendamise eest
Läänemere piirkonnas. Rakendatakse ühiseid jõupin-

gutusi orienteerimaks senisest enam oma majandusi
kasvavatele Aasia turgudele ja Ameerikale ning arendamaks tehnoloogiakoostööd nende regioonidega.
Kuna Põhjamaade majandusvõimsusest siiski ei piisa
iseseisvaks läbilöögiks maailmamajanduses, otsustatakse lõimida Balti riikide majandused nii tihedalt kui
võimalik Põhjamaade majanduskompleksiga. Prioriteediks saab ümberlülitumine usaldusväärsuse kaotanud EL-i brändilt Põhjamaade brändi arendamisele.
Diskuteeritakse isegi euro asemel Põhjamaade ühisraha krooni kehtestamise üle. Kuna see halvendaks
oluliselt majandussuhtlust Saksamaaga (kellest Põhjamaade rahaliiduga liitujat pole, kuna see kahjustaks
tema majandussuhteid Prantsusmaa ning Beneluxi
riikidega), siis ideest siiski loobutakse.
Võrreldes eelmise stsenaariumiga toob eelkirjeldatud strateegia kaasa turu edendamise kõrval suurema
rõhuasetuse riikidevaheliste projektide väljatöötamisele ning elluviimisele. See eeldab väga tõhusa riikliku
koordinatsioonimehhanismi loomist. Taoline mehhanism luuakse Põhjamaade Nõukogu ja Põhjamaade
Ministrite Nõukogu alusel, laiendades nende volitusi
ning nende käsutuses olevat administratiivaparaati.
Tagamaks Balti riikide sisulist kaasahaaratust Põhjamaade ühisprojekti, võetakse nad Põhjamaade Nõukogu liikmeteks.
Kuna Põhjamaade Nõukogu liikmed Norra ega
Island, olles küll kaastatud ühisturu mehhanismi,
ei ole EL-i liikmed, rakendatakse uuele Põhjamaade
Nõukogule mõnesid EL-i poliitika funktsioone, andes
nende kui EL-iga liitumata riikide suhtes spetsiaalseid
klausleid.
Balti riikidest võtavad Eesti ja Läti valitsused pikemalt kaalutlemata seisukoha, et kiire integratsioon
Põhjamaadega on neis tingimustes ajalooline šanss,
mis võimaldab kaitsta oma rahvuslikke huvisid ja
moderniseerida majandust. Leedu pole esialgu kindel,
kas tugevam liitumine Põhjamaade-Balti blokiga ei
kahjusta tema majandussidemeid Saksamaa ning Poolaga, peale järelekaalumist otsustab aga temagi liituda.
Protsesside kulgemine integratsiooni jaoks
olulistes valdkondades
Rahvusvahelise transpordi ühistaristu
EL-i rahastuse äralangemise tõttu kannatab suuremamahuliste transpordiprojektide elluviimine. Kuna
majanduskasv on Euroopas selle stsenaariumi raames
madalavõitu, siis on ka pankade huvi taolisi projekte
finantseerida üsna napp. Teatud ulatuses kompenseerivad seda Põhjamaade finantsvõimalused, mis aga
siiski pole võrreldavad EL-i omadega.
•

•

Rail Baltica rajamine kiirraudteena ei ole pakutud
stsenaariumi raames realistlik, see asendatakse
odavamate, aga ka vähem pakkuvate lahendustega.
Via Baltica maanteeühendust moderniseeritakse
tasapisi, ehkki piduriks on Poola suhteliselt vähene
huvitatus.

•

Ida-läänesuunaliste transpordiühenduste väljaehitamist Balti riikides ja piiriületuse kergendamiseks
vajalike investeeringute tegemist toetab Rootsi.
Soome on aga huvitatud, et võimalikult palju Venemaaga seotud kaupa liiguks mööda Soome raud- ja
maanteid ning on seetõttu suhteliselt tõrges toetama konkureerivaid investeeringuprojekte. Selle
huvide konflikti lahendamine nõuab partnereilt
palju vaeva.

•

Põhimõtteliselt on Põhjamaad küll huvitatud
parematest transpordiühendustest läbi Balti riikide territooriumi, kuid see ei ole nende jaoks
siiski esmase tähtsusega võrreldes näiteks RootsiSaksa ülemereühenduse (tunnelid ja sillad) rajamisega, mis tagab valmimisel Skandinaavia maadele
ning nende kaudu Soomelegi maismaaühenduse
Euroopa tuumikriikidega. Transpordiühenduste
ehitamise prioriteedid asuvad selle stsenaariumi
puhul pigem lääne kui ida pool Läänemerd. Seetõttu tikub osa iseenesest perspektiivseid projekte,
sealhulgas Musta mere suunalisi (Zubr), jääma
vahendite piiratuse tõttu tagaplaanile.

Energeetika ühistaristu
Energeetikas on võrreldes eelmise stsenaariumiga võimalused samuti kehvemad.
•

Läti ja Leedu ühendatakse Põhjamaade ühise energiaturuga ning ehitatakse välja vajalikud ühendused. Selle poolest vahesid eelmise stsenaariumiga
kõrvutades ei ole.

•

Ühise tuumajaama ehitamise idee selle stsenaariumi puhul tõenäoliselt ei realiseeru. Eelmise
stsenaariumi kirjelduses nimetatud raskustele
lisandub uusi: nõrgemad võimalused Poola kaasahaaramiseks, Venemaa Kaliningradi kontraprojekt on EL-i nõrkuse tõttu raskemini tõrjutav,
finantside mobiliseerimine on raskem kui eelmises
stsenaariumis.

•

Ehkki kõik Balti riigid on asunud arendama taastuvenergeetikat ja Eestil on kasutada kodumaine
põlevkivi, ei piisa sellest kindlustamaks sõltumatust Venemaa energiaressurssidest. Balti riikide
koostöö vedelgaasi transportimise ja kasutamise
taristu väljaehitamisel võiks olla lahendiks. Esialgu aga sumbuvad sellega seotud ideed vaidlustesse vedelgaasiterminalide arvu (kas tingimata
igale riigile oma terminal või saaks koopereeruda)
ja Lätti Incukalnsi ühistel investeeringutel rajaneva gaasielektrijaama ehitamise vajaduse üle.
Põhjamaade Nõukogu abiga suudetakse neis küsimustes siiski lõpuks leida positiivne lahendus.

Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad
Stsenaariumi kõige olulisemaks tunnusjooneks on
tugev Põhjamaade firmade aktiivsus Eestis, Lätis ja
Leedus. Seda soodustavad nii puhtmajanduslikud
tegurid kui ka regiooni tasandil välja arendatav institutsionaalne raamistik, mis on tõhusam kui LMR-i
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koordinatsioonimehhanism esimese stsenaariumi
puhul. Samas on siin käsitletava stsenaariumi puhul
suurem Balti riikide kaasarääkimisvõimalus regiooni
kui terviku strateegia kujundamisel. Loodetavasti võimaldab see rääkida kaasa Põhjamaade kõrgtehnoloogiaklastrite kujundamisel ning nõutada neis perspektiivikamaid positsioone ka Balti riikide firmadele, kui
suudetakse tagada vajalikult haritud tööjõud. Balti riikide valitsused annavad endale aru, et on suur vahe,
kas Põhjamaade firmad üritavad kasutada Baltimaid
ja siinseid ettevõtteid koostööpartneritena liikumisel globaalsetele turgudele või piirdub Eesti, Läti ning
Leedu ettevõtete roll vaid kohalikule tarbijale suunatud tootmise-teenindamisega, millele lisandub loodusvarade kasutamine ja lihtsam allhange.
B-3 majandusruum pole mitmel põhjusel nii atraktiivne kui eelmises stsenaariumis. Madalam majanduskasv tähendab suhteliselt madalat nõudlust kohalike teenuste järele, mis vähendab kohalike väike- ja
keskmiste ettevõtete võimalusi. Sellest tulenevalt otsivad Baltikumi firmad agaralt võimalusi oma koduterritooriumil teenindada Põhjamaade elanikke: edendatakse turismi, tervisehooldust, välismaalastele
mõistetavaid loomemajanduse harusid.
Firmadele on kindlasti olulised ka Vene turuga
seostuvad võimalused, geopoliitiline kontekst muudab
aga sellesuunalise tegevuse vähemstabiilseks ning seetõttu riskantsemaks kui esimese stsenaariumi korral.
Eelmisest stsenaariumist kehvemad on krediidivõimalused. Tellimuste poolest on Balti riikide kodumaistele firmadele oluliseks ressursiks parem ligipääs Põhjamaade riigitellimuste täitmisele, sealjuures kohalikul
tasandil tehtavatele riigihangetele. Osalus poliitikakujundamisel Põhjamaade Nõukogus peaks aitama selles
vallas esile kerkivaid takistusi kõrvaldada.
Erinevalt eelmisest stsenaariumist ei kujune väga
suureks probleemiks tööjõunappus, madalama majanduskasvu puhul võib pigem karta tööpuudust.
Juhul kui Balti riikide firmadel õnnestub kasutada
selle stsenaariumi suurimat võimalust, nimelt lülitumist Põhjamaade kõrgtehnoloogiaklastritesse, võib
prognoosida, et mingil perioodil hakkab ettevõtlus
Balti riikides jagunema kahte leeri, nagu juhtus paarkümmend aastat tagasi Iirimaal. Esiteks rahvusvahelisse ärisse lülitunud nüüdisaegne ettevõtlus, kus on
hõivatud noor kõrgelt haritud kaader, ja teiseks kodumaised nii-öelda tavaettevõtted, kes võivad takerduda
stagnatsiooni. Palju sõltub sellest, kuidas sujub Baltikumi-sisene teadmusülekanne (knowledge transfer)
arenenumatest ettevõtetest teistesse ja keskkonda. Erinevalt omaaegsest Iirimaast on praegune Balti riikide
tööjõud keskmiselt haritum, tänu millele peaksid tema
kohanemisvõime ja võimalused olema suuremad.
Rahvusvahelised kõrgtehnoloogiaklastrid töötavad pakutud stsenaariumi puhul valdavalt PõhjalaBalti teljel: Rootsi-Läti, Rootsi-Leedu, Soome-Eesti
jne. Baltimaade omavahelised põhja-lõunasuunalised
integratsioonisuhted jäävad sekundaarseteks. Balti
riikide kaubavahetus absoluutmahtudes võib siiski
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kasvada, ehkki vähem kui esimese stsenaariumi
puhul, ent Balti naabrite osatähtsus Eesti, Läti ja
Leedu üldkaubavahetuses väheneb. Tõenäoliselt on
Põhjamaade-keskesest integratsioonimudelist suhteliselt palju võita Lätil tänu juba oma asukohale. Halb ei
peaks olukord olema ka Eesti jaoks, kellele see tähendab Soome ja Rootsi jätkuvat domineerimist. Eesti
puhul on eeliseks euro kasutus nii riigis endas kui ka
põhilises partnerriigis Soomes. Leedu puhul valitseb
selle stsenaariumi täitudes kõige suurem oht jääda
perifeeriaks.
Arengud (kõrg)hariduse vallas
Kõrghariduse ning üldse Baltikumi ülikoolide õpetamis-, teadus- ja innovatsioonipotentsiaali kvaliteedi
tõstmine on selles stsenaariumis veelgi olulisem kui
eelmises. Ilma selleta ei saa Balti riigid olla Põhjamaade jaoks arvestatavaks partneriks üleilmse mastaabiga kõrgtehnoloogiaklastrite arendamisel. Samas
on teaduse ja hariduse rahastamise võimalused eelmise stsenaariumiga võrreldes märksa kitsamad. Suuresti on kadunud EL-i tõukefondide toetus, eelmisest
stsenaariumist madalama majanduskasvu tõttu on
raskendatud riigieelarveline finantseerimine. Raha
leidmine nüüdisaegsete laboratooriumide loomiseks,
välismaalt tippõppejõudude palkamiseks ja muuks
taoliseks tegevuseks on tõeline probleem. Kuna Põhjamaade ülikoolide tase on Euroopa kõrgemaid, hakkavad nii andekamad ja ambitsioonikamad üliõpilased
kui ka paremad õppejõud liikuma tugevatesse, jõukatesse ja kõrge prestiižiga ülikoolidesse Stockholmi,
Uppsalasse, Kopenhaagenisse, Helsingisse, Rootsi
spetsialiseeritud tehnoloogia- ja meditsiiniülikoolidesse ning mujale.
Kõrghariduse tulevikku kujundades seisavad ees
tõsised dilemmad. Tugevnevad hääled selle poolt, et
21. sajandi väikeriikide tingimustes pole mõtet jätkata 19. sajandi arusaamaga kohalikest ülikoolidest
kui majandusliku ja muu arengu jaoks vajalike teadmiste põhiallikaist oma riigi territooriumil − uutes
tingimustes pakuvad kvaliteetset kõrgharidust naabrid ja koostööpartnerid. Oponendid jällegi rõhutavad hariduse seost (emakeelse) kultuuriga ning seda,
et kõrgtehnoloogilise tootmise ja üldse modernsema
majanduse arendamiseks on oluline ettevõtete võimalus kasutada kohapealsete ülikoolide ekspertiisi.
Kõrghariduse tulevik Balti riikides tõuseb oluliseks arutlusteemaks Põhjamaade Nõukogus ja selle
ekspertkogudes. Balti riigid taotlevad Põhjamaade
toetust oma ülikoolide arengule. Pärast pikki arutelusid leitakse, et Balti riikide haridus- ja teaduspotentsiaali tõstmist tuleb käsitada osana strateegilisest
ülesandest muuta B-3 territoorium täisväärtuslikuks
teadmusmajanduse tugialaks, mis on kokkuvõttes
Põhjamaade endi huvides. Kujundatakse Põhja- ja
Baltimaade regionaalse integreeritud kõrgharidussüsteemi mudel, mis sisaldab tervet hulka koostöövorme
alates regionaalselt rahastatavatest koostööprogrammidest, õppejõudude ja üliõpilaste vahetusest ja lõpe-

tades teatud juhtudel dubleerivate õppekavade ühendamise ning ülikoolide liitmisega.
Teise stsenaariumi kokkuvõtteks
B-3 koostöö taolises kontekstis (sünteetiline hinnang): koostöös domineerivad valdavalt majanduslikud motiivid, kuid poliitiliste ja kultuuriliste tegurite
osatähtsus nende kõrval on siiski suurem kui eelmises
stsenaariumis. Kõikide Balti riikide jaoks on esmane
oma riigi suhtlus Põhjamaadega, iseenda parem positsioneerimine nendes kontaktides, kuid tekib arusaam,
et Balti riikidele paremate positsioonide saavutamine
pole võimalik B-3 koostööta. B-3 majandusruum tuleb
selle stsenaariumi puhul muuta piisavalt kvaliteetseks,
et Põhjamaade firmad saaksid seda oma rahvusvaheliste projektide (näiteks Ida-Aasia või USA-ga seotud
kavade) huvides paremini kasutada. Probleemiks on
võrreldes eelmise stsenaariumiga kehvemad võimalused saada finantse Baltikumi infrastruktuuri, hariduse jms edendamiseks.
B-3 valitsuste roll seoses omavahelise koostööga on olulisem ja laiem kui eelmises stsenaariumis. See puudutab taolisi küsimusi nagu riikide tasandil peetavad läbirääkimised Põhjamaadega oma riigi
(ja teiste Balti riikide) positsioonide tugevdamiseks,
tegutsemine Põhjamaade ühispoliitikat kujundavates organites (millega ollakse liitunud), kõrgtehnoloogia ülepiiriklastrite rajamine koostöös Põhjamaadega.
Aktiivsem tegevus Põhjamaade suunal toob kaasa
vajaduse ka B-3 tasandil omavahelist koostööd tihendada (omavahel varem kooskõlastatud ühispakkumised Põhjamaadele).
Põhilised ohud B-3 koostöös: a) oht, et Põhjala
riigid hakkavad Baltimaid käsitama ikkagi eelkõige
koduturu pikendustena, mitte koostööpartneritena
oma laiemates rahvusvahelises püüdlustes ja programmides; b) oht, et koostöös Põhjamaadega rajatud
kõrgtehnoloogiaettevõtted Balti riikides jäävad oma
keskkonnas isoleerituiks ja teadmusülekanne neist
kohalikku keskkonda jääb madalaks; c) probleeme
võib tekkida Balti riikide ülikoolide rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeliseks arendamine (ühelt poolt EL-i
vähenenud rahaline tugi, teiselt poolt Põhjamaade ülikoolide suur atraktiivsus nii tudengitele kui ka parematele õppejõududele); d) oht, et taotledes Põhjamaadelt igaüks võimalikult head erikohtlemist, ei suuda
Balti riigid omavahel korralikult koopereeruda (see
kehtib ka suhetes Venemaaga).
Võimalikud positiivsed efektid, mille saavutamist kirjeldatud stsenaariumi raames võiks loota.
Nende spekter on suhteliselt sarnane eelmise stsenaariumi lõpus nimetatutega. Erinevuseks on, et Balti riikide geoökonoomiliste positsioonide paranemine ei
seostu nii tugevalt kui eelmises stsenaariumis EL-i
majandusruumiga väljaspool Põhjamaid, vaid on tihedalt seotud Skandinaavia maade globaliseerumisprojektide edukusega, kaugemate turgude hõivega. See
tekitab lisariske ja Balti riikide ees seisvad ülesanded
on kokkuvõttes keerukamad kui eelmise stsenaariumi
puhul. B-3 majandusruumi suurem integreeritus saa-

vutatakse eelkõige tänu siin tegutsevatele Põhjamaade
firmadele. Läänemere maade integratsioon võib selle
stsenaariumi edu korral kujuneda isegi mõnevõrra
tihedamaks kui eelmise stsenaariumi puhul (sh omavahelise kaubavahetuse osatähtsus). Ühine juhtimisja organisatsioonikultuur lähtub selles stsenaariumis
valdavalt Põhjamaade traditsioonidest, rahvuskultuuride (Balti rahvaste kultuuride) mõju sellele jääb tõenäoliselt suhteliselt väikseks.

III stsenaarium. Kolme väikeriigi
kontraprojekt: Balti ühtsus heitlikus
maailmas
Stsenaariumi eeltingimused. Pakutav stsenaarium
realiseerub juhul, kui täitub kaks tingimust. Esiteks,
EL satub kriisi. Situatsioon võib olla sarnane eelmise
stsenaariumi lähtetingimustes kirjeldatud kriisiga
Euroopa Liidus, kuid on sellest mõnevõrra tõsisem.
Näiteks juhul, kui eurotsoon praegusel kujul laguneb
ning jääb ühendama vaid kõige tugevamat makromajanduspoliitikat arendavaid riike. See võtaks Lätilt
ja Leedult lootuse ettenähtavas tulevikus eurotsooni
pääseda, mis võib mõjuda küllalt halvasti nende riikide võimele end edaspidi fiskaalpoliitiliselt „joone
peal hoida”. Ka EL-i tulevik tervikuna võib sattuda
kahtluse alla, kriisi süvenedes võib temast järele jääda
vaid lõtv ühisturg, mis ei suuda oma liikmete huvisid
suurt millegagi toetada ega kaitsta.
Üldine atmosfäär muutub sel juhul Euroopas
pingeliseks, rabelevaks. Laiemaplaanilist strateegilist mõtlemist ega tegutsemist ei tunta. Läänemere
regiooni strateegiast ega sel tasandil läbimõeldud ja
teostatud integratsioonist ei saa asja, vähemalt mitte
praegusest tugevamal kujul. Kogu Euroopas süvenevad protektsionistlikud meeleolud. Tegeldakse eelkõige ohtude vältimisega.
Muude alternatiivide vähesuse juures võib taolises olukorras paradoksaalsel kombel aktualiseeruda
uuesti omaaegne Balti riikide ühtsuse taotlus, soov
tugevdada koostööd „ühise saatuse ja ühiste probleemidega naabrite vahel”. Siia võivad lisanduda mõned
ratsionaalsemad motiivid, näiteks püüd tagada vähenegi hulk ligipääsetavaid turgusid olukorras, kus ühine majandusruum on lagunemas („varblane pihus …”),
ja tõsta halvenenud väliskeskkonnas ühiste aktsioonide kaudu kas või natukenegi oma konkurentsivõimet. Kõne alla tulevad ka „ühise Balti koduturu kaitsmise” motiivid. Euroopa ühtsuse nõrgenedes tugevneb
kartus, et Balti riigid, vaatamatata nende kuulumisele
NATO-sse, võivad uuesti sattuda geopoliitilisse „halli
tsooni”. Seetõttu peetakse vajalikuks toetada Balti riikide poliitilist ühtsust, suutmaks vastu seista võimalikele Venemaa manipulatsioonidele, aga ka paremini
kaitsta oma majanduslikke positsioone.
Erinevalt eeltoodud stsenaariumidest on Balti riikide endi roll selle stsenaariumi käivitamisel määrava
tähtsusega. Kriitiliseks kujunevas väliskeskkonnas on
nad väljapakutava integratsiooniideestiku põhilised
algatajad ning elluviijad. Tõenäoline on Balti riikide

185 |

vahelise mingit tüüpi süvendatud koostöö lepingu sõlmimine. Võib eeldada mõningaid valitsuste kokkuleppekatseid seoses oluliste suurfirmade tulevikuga
(nagu Air Balticu ühine väljaostmine). Tõenäoline on
mõningate muude ühisprojektide esilekerkimine eeldusel, et need ei nõua suurt finantskatet. Uued sisulisemad funktsioonid antakse seni pigem sümboolset
rolli täitnud Balti riikide parlamentaarsetele ja valitsustevahelistele koostööorganitele.
Protsesside kulgemine integratsiooni jaoks
olulistes valdkondades
Rahvusvahelise transpordi ühistaristu
Suuremate finantsvõimaluste puududes selle stsenaariumi puhul on realistlik vaid rongiliikluse tihendamine Tallinna, Riia ja Kaunase vahel. Raudteel
Euroopa rööpmelaiusele üleminek olemasoleval liinil on juba võimaluste absoluutsel piiril asuv projekt.
Võimalikud on ühisalgatused seoses Via Baltica edasiarendamisega (sh ühine surve Poolale). Positsioonide
kooskõlastamine seoses Vene transiitkauba teenindamisega (sellega seotud ehitised, moderniseerimised
jne) on teoreetiliselt võimalik, ehkki raskesti elluviidav.
Energeetika
Nii kallis projekt nagu ühine tuumajaama ehitamine
selle stsenaariumi raames realistlik ei ole. Küll on saab
tiheneva Balti koostöö raames kiiresti lahendada vaidlused vedelgaasiterminalide rajamise asukohtade üle.
Kui eeldada, et selle stsenaariumi puhul säilib Põhjamaade ühine energiaturg, siis ühinevad sellega ka Läti
ja Leedu. Lisa-energiaühenduste rajamine võib aga
finantside nappuse puhul jääda venima.
Turud, ettevõtlus, ülebaltilised firmad
Stsenaariumile on iseloomulik ettevõtete kehvem ligipääs Baltikumi-välistele turgudele ja koostöövõrkudele, väiksemad võimalused mastaabiefekti saavutada.
Nii selle kui ka üldiselt madalavõitu konjunktuuri
tõttu on tõenäoline regiooni atraktiivsuse mõningane
langus, eriti geograafiliselt kaugemal asuvate välisinvestorite seisukohalt. Põhjamaade firmadel peaks
siiski säilima huvi laiendada oma tegevust Balti riikidesse. Taoline aktiivsus ei seostu selles stsenaariumis
ambitsioonikate rahvusvaheliste projektide algatamisega. Ollakse huvitatud siinsest turust ja toorainest.
Osal juhtudel võib lisanduda mõnede tööstusettevõtete ületoomine kodumaalt odavamasse keskkonda.
Viimast pidurdab teatud määral siiski firmade lojaalsus oma päritolumaale, ka kodumaise tööhõive säilitamise aspektiga seostuv psühholoogiline surve ületoomist kavandavatele firmadele. Finantse hankida ei ole
ka Põhjamaade firmadele selles stsenaariumis kerge,
Baltimaades omandatud ettevõtteid ei pruugita seetõttu ülevõtmise järel moderniseerida või ümber profileerida. Ettevõtete keerukamate kooperatsioonisüsteemide loomine sõltub eeldatavatest kuludest, ja see
võetakse ette üksnes siis, kui ei lähe vaja suuremaid
investeeringuid ja tulu saab kiiresti. Baltikumis ope-
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reerivale välisinvestorile võib kuuluda firmasid mitmes Balti riigis, mis veel ei tähenda, et nende vahel või
nende ja muude lähipiirkonnas paiknevate ettevõtete
vahel valitseks sügavam spetsialiseerumine ja koopereerumine. Tööstusharudesisene kaubandus ei pruugi
madala ambitsioonikuse juures eriti areneda.
Mõnevõrra huvitavamaid protsesse võib selle stsenaariumi puhul eeldada seoses Balti riikidest pärinevate ettevõtete ja ettevõtjate endi tegevusega naaberriikide (B-3) turgudel. Taolist tegevust peaks
soodustama riikide tasandilt aetav Balti turu poliitika.
B-3 koostöö raames soodustatakse väikeettevõtete
toodangu ja teenuste turustamist naaberriikides, eriti
lähipiirkondades. Näiteks on loogiline, et üritatakse
hoogustada regionaalset Tartu ja Valgamaa majanduslikku suhtlust piirnevate Lätimaa maakondadega
(„Uus-Liivimaa majandusprojekt”). Taoline tegevus
ei pruugi anda suurt efekti riikide majandustele tervikuna, regionaalsel tasandil võib aga anda siiski märgatavaid tulemusi. Turustamisest ja teenusepakkumisest sügavamaid koostöövorme, nagu regulaarsed
piiriülesed allhanketööd, ühisettevõtete või ka keerukate ettevõtlusvõrgustike loomine, on väikeettevõtjate
najal siiski raske elujõulistena hoida. Keskmise suurusega ja suurettevõtete puhul on see võimalik. Kohaliku
tarbija teenindamisel ja kohalikul ressursil põhinev
Eesti, Läti või Leedu päritolu ettevõtlus (kaubandusketid, tooraine varumine ja töötlemine, teenused) võib
konkurentsis Põhjamaade firmadega Balti turul haaret laiendada ja saada selle stsenaariumi puhul, osaliselt tänu asjaolule, et väline konkurents on nõrgem
kui teistes stsenaariumides, ülebaltistumise protsessi
vägagi oluliseks teguriks. Balti koostööd toetav poliitika riikide tasandil, laienev omavaheline suhtlus ja
Balti naabrite suhtes sõbralikumaks kujunev atmosfäär saavad sellele kaasa aidata. Näiteks on võimalik
arendada välja korraga Eestit, Lätit ja Leedut haaravaid marsruute kaugematest maadest pärit turistidele.
Samas ei saa välistada, et raske majandusliku üldseisundi tõttu võivad mõningad ühe Balti riigi firmade
ülevõtmised teise Balti riigi ettevõtjate poolt tekitada
närvilisemaid reaktsioone, kui need oleksid seda tekitanud parematel aegadel, eriti siis, kui on tegemist selliste pika ajalooga traditsiooniliste aladega nagu toiduainete tootmine.
Üldise kehva konjunktuuri tõttu ei pruugi antud
stsenaariumi puhul Balti riikide vahelise kaubavahetuse absoluutmahud oluliselt tõusta. Laiema rahvusvahelise äri nõrkuse juures võib omavahelise kaubavahetuse osatähtsus Balti riikide jaoks muutuda aga
praegusest suuremaks.
Stsenaariumi nõrgaks küljeks on liigne lokaalsus.
Juhul kui väliskeskkonna seisund ei võimalda lennukaid plaane teha ega realiseerida, võib ettevõtjate pealekasvav noorem põlvkond hakata otsima tegevust
mujalt kui Balti riikidest.
Arengud (kõrg)hariduse vallas
Foon haridus- ja teaduspotentsiaali arendamiseks pole
kuigi soodus, kuna ei saa loota ei EL-i ega Läänemere

regiooni riikide tugifinantseerimisele. Vähemalt esialgu saab sellele stsenaariumile omane areng toetuda
psühholoogilisele atmosfäärile, mis väärtustab Balti
rahvaste omal jõul hakkamasaamist, toetumist oma
kultuurile ja väärikusele. Üritatakse käivitada Eesti,
Läti ja Leedu kõrghariduskoostööd ning spetsialiseerumist, mis ei taha aga õnnestuda, kuna segavad tahtmatus loobuda kusagil juba õpetatavatest erialadest,
kultuuride erisused ja kahtlus, kas teiste Balti riikidega koopereerudes ikkagi saavutatakse samaväärne
efekt kui tugevamate partneritega koopereerudes.
Esialgu õnnestub hoolimata nigelavõitu majanduslikust seisust hoida poliitilist konsensust, et omakeelset kõrgharidust tuleb pidada riikide arengu mõttes
esmatähtsaks ülesandeks ja tagada talle prioriteetne
rahastamine. Majandusliku seisu halvenedes, eriti
olukorras, kus majandusstruktuur ei näita moderniseerumise märke, on aga seda positsiooni valijate ees
üha raskem põhjendada.
Karta võib, et pakutud stsenaariumi raames ei leita
korralikult toimivaid lahendusi rahvusliku kõrghariduse ja teaduse taseme tõstmiseks tulevikuvajadustele vastavaks. Doktoriõppe taseme tagamisega tekib
suuri probleeme. Ka ambitsioonikamad magistrid ja
bakalaureused, eriti nüüdisaegsete tehnoloogiliste erialade lõpetajad, ei leia endale kodumaal stagneerunud
majandussstruktuuri tõttu väärikat rakendust ja siirduvad tööle välismaale. Päevakorrale kerkib ülikoolihariduse muutmine ingliskeelseks, et tagada sellele
laiem maksujõuline nõudlus ja võimalus ühenduseks
välisülikoolidega. Uue ringiga jõutakse tagasi esilagu
kõrvale jäetud idee juurde ühe-kahe Balti tippülikooli
eelisarendamisest kolme riigi ühiste jõududega.
Kolmanda stsenaariumi kokkuvõtteks
B-3 koostöö taolises kontekstis (sünteetiline hinnang): koostöö kandvaks ideeks on püüd kasutada
B-3 ruumi võimalusi säilitamaks riikide minimaalset konkurentsivõimet kehvenenud väliskeskkonnas.
Püütakse tugevdada ka B-3 poliitilist ühtsust seismaks
vastu võimalikele Venemaa manipulatsioonidele, aga
ka kooskõlastamaks positsioone seoses EL-is toimuvate olulise tähtsusega protsessidega. „Ühise saatuse
ja ühiste probleemidega naabrite” kultuurilise lähenemise taotlus on osaliselt seotud eelkirjeldatud poliitilise motiiviga.
B-3 valitsuste roll seoses B-3 riikide omavahelise
koostööga: küllalt aktiivne, nad on integratsiooniprojekti põhialgatajateks. Koostöötaotlus realiseerub riikidevahelise lepingu vormis. Võib eeldada valitsuste
katseid kujundada ettevõtlusekeskkonda suhteliselt
detailselt, sealhulgas mõningaid valitsuste katseid leppida kokku Baltikumi jaoks oluliste suurfirmade tulevikus. Samas on väga piiratud võimalused käivitada
infrastruktuuriprojekte.
Põhilised ohud B-3 koostöös: a) oht, et B-3 koostöö võib minna rahvusvahelises mõttes protektsionistliku ja liigselt riigiinterventsionistliku arengu
radadele (püüd jätta B-3 majandusruumi vaid võimalikult baltlastele endile); b) oht, et Balti riikide koos-

tööle rahva toetuse tagamiseks võetakse ette majanduslikult põhjendamatuid ja vaid lühiajalist efekti
andvaid ühisaktsioone; c) suur tõenäosus, et kavandatud mastaapsete koostööprojektide jaoks ei jätku
raha ning need jäetakse pooleli; d) raske majandusliku
olukorra tõttu võib karta valitsuste sagedat vahetumist, mis võib järjepidevat koostööd takistada, samuti
muuta ühise tegutsemise esilekerkivate teravate probleemide taustal lihtsalt teisejärguliseks; e) pingeline
majanduslik olukord ja kindla tulevikuperspektiivi
puudumine võivad tekitada negatiivseid efekte hariduse ja teaduse arengus, suurendada andekate noorte
lahkumist jne, mis süvendab muu hulgas elanikkonna
skepsist ka Balti koostöö kui lokaalse projekti perspektiivikuse suhtes.
Võimalikud positiivsed efektid, mille saavutamist pakutud stsenaariumi raames võiks loota: a)
võivad tekkida ja realiseeruda kokkulepped infrastruktuuri kasutamise, vähemal määral ka arendamise
ning nn piiriülese koostöö soodustamise alal (kergendavad firmadel, eriti väikeettevõtetel tegevust naabermaades, teisel pool piiri); b) koostöö saab aidata
säilitada Balti riikide turgude avatust üksteise firmadele, mis kirjeldatud stsenaariumi puhul ei pruugi olla
muidu garanteeritud. Ühtse tururuumi säilimine on
oluline ka väljastpoolt Baltikumi pärit investoritele,
kes võiksid siia investeerida; c) koostöö aitab kaasa
Venemaalt lähtuvate manipulatsiooniohtude vähendamisele; d) huvi tõus Balti naabermaade kultuuri ja
üldse naabrite eluolu vastu võib pikas perspektiivis
mõjuda väikeriikide kultuuride ja elulaadide säilitamisele pigem tervendavalt (teatud vastukaal kultuurilisele nivelleerumisele üha enam kosmopoliitseks
muutuvas maailmas).

Järeldusi stsenaariumidest
Ilmselt ei saa kolme Balti riigi suurema omavahelise
integratsiooni saavutamist lugeda eesmärgiks omaette. Omavaheline lõimumine on väärtuslik sedavõrd,
kuivõrd see aitab Balti riikidel edukamalt lülituda laiemasse rahvusvahelisse majandusse, moderniseerida
oma majandusstruktuure ja tööhõivet ning tagada
oluliseks peetavate sotsiaalsete ja kultuuriliste eemärkide saavutamist. Sotsiaalsetes ning kultuurilistes
püüdlustes, selles, millisteks ühiskondadeks saamise
poole püüeldakse, valitseb Eesti, Läti ja Leedu puhul
nii sarnasusi kui ka erinevusi, ning juba seetõttu ei
saa isegi teoreetiliselt seada eesmärgiks Eesti, Läti ja
Leedu muutumist võimalikult ühetaolisteks (nn Balti
keskmiseks).
Puhtmajanduslike eesmärkide saavutamiseks
pakub vaieldamatult kõige suuremaid võimalusi stsenaarium nr 1. Selle puhul toimub B-3 integratsioon
kõige laiemas rahvusvahelises raamistikus. Finantsvõimalused, ligipääs laiematele turgudele ja muud
tingimused on väga soodsad. Samas on aga raske eeldada, et B-3 omavahelisest integratsioonist saaks rahvusvahelistumise sellise taseme puhul Eesti, Läti ja
Leedu jaoks prioriteet. Tõenäolisem on, et Balti koos-
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töö hakkab selle stsenaariumi realiseerudes toimima
pigem geograafiliselt laiema integratsiooni sekundaarse komponendina, rohkem koostööna üksikute ühist
huvi pakkuvate ülesannete täitmisel (eelkõige infrastruktuuriobjektide väljaehitamine) kui mingi laiema
riikide vahel kokku lepitud koostöövisiooni ja selle
realiseerimisena. Arenguga seotud motiivid ja võimalused on valdavalt väljaspool B-3 majanduslikku,
poliitilist ja kultuurilist ruumi. Balti identiteet Eesti,
Läti ja Leedu ühise identiteedi mõttes ei pruugi tugevneda. Taolisest kontekstist sugenevad aga ka omad
ohud, alates sellest, et Balti riikide prioriteedid võivad
hakata lahku kiskuma, et ei suudeta kasutada tugifinantseerimisest ja paranevast välisturgudele pääsust tulenevaid võimalusi oma majandusstruktuuri
moderniseerimiseks, kuni probleemideni rahvuskultuuride jätkusuutlikkuse tagamisel üha kosmopoliitsemaks muutuvas keskkonnas. Iseenesest sisaldab esimene stsenaarium võimalusi neid vastuolusid vältida
või lahendada, palju sõltub probleemide teadvustamisest ja soovist nendega tegelda.
Esimesele stsenaariumile vastandub tugevalt
kolmas stsenaarium. Selle realiseerudes on raske
rääkida erilistest majanduse kasvu ja moderniseerimise võimalustest, väliskeskkond ei ole selleks küllalt soodus. Tegemist on pigem kaitse- või kompensatsioonistrateegiaga, mis ei võimalda finantside ja
mastaabi puudusel saavutada eriti ambitsioonikaid
eesmärke, küll aga aitab rasked ajad mingil moel üle
elada. Samas on see tõesti teadlik, kolme Balti riigi
enda algatatud koostööstrateegia. Selle stsenaariumi
puhul tähtsustuvad needki momendid ja efektid, mis
esimese (ja võib-olla ka teise stsenaariumi) tingimustes tunduksid tõenäoliselt vähetähtsatena ja seetõttu
jõupingutusi mitte väärivatena (nagu kaasa aitamine
väikeettevõtete „baltistumisele”, piirialade koostöö edendamine jm). Võib eeldada, et tihedam suhtlus oma Balti naabritega, nende eripära tajumine ja
väärtustamine mõjub soodsalt eestlaste, lätlaste ning
leedulaste kultuurilisele eneseteadvusele, aitab tõsta
eneseusku ja väärtustada oma rahvuskultuure ning
nende arendamist.
Stsenaariumide koostamise meetod eeldab,
et tulevikuvariantide „kompamiseks” mõeldud
üksikstsenaariumid eristuksid üksteisest võimalikult selgelt, lähtuksid selgelt erinevatest alushüpoteesidest. Reaalsus kujuneb aga tavaliselt välja eri
stsenaariumides kirjeldatud loogikate ja elementide kombinatsioonina, nii et heal juhul saab rääkida vaid ühe või teise stsenaariumi ideestiku suhtelisest domineerimisest. Seetõttu kerkib küsimus, kas
näiteks stsenaariumis nr 3 esile tõstetud ideed Eesti,
Läti ja Leedu tihedamast koostööst oleksid rakendatavad ka juhul, kui realiseerub pigem stsenaariumidele nr 1 või 2 sarnane areng. Vastus võiks olla jaatav, sest pole näha tegureid, mis seda põhimõtteliselt
takistaksid. Nagu selgus esimeses peatükis toodud
küsitlustulemustest, väärtustavad nii eestlased, lätlased kui ka leedulased tihedamat nii majanduslikku,
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poliitilist kui ka kultuurikoostööd. Kindlasti ei saa
see sündida iseenesest. Vaja on motiveeritud eestvedajaid ja sellist institutsionaalset raamistikku, mille
puhul riigid suudaksid tegelda järjepidevalt nendegi küsimustega, mille lahendamine ei anna kohest
suurt majanduslikku efekti või mis kerkivad päevakorda mingi aktualiseerunud äkkvajaduse tõttu, aga
mis sellest hoolimata võivad olla järjepideva arengu
kindlustamisel strateegiliselt olulised.
Lähtudes arusaamast, et Läänemere maade integratsioon laiema protsessina loob raamid B-3 integratsiooniks ja mõjutab seda kõige olulisemal määral,
kerkivad siiski esile kaks huvitavat küsimust: kes on
Balti integratsiooni eestvedajad ja kuivõrd lõimumine
B-3 tasandil avaldab mõju laiemale Läänemere maade
integratsioonile.
Nagu stsenaariumidest nähtus, saavad ettevõtluse mõttes taolisteks vedajateks olla nii välismaises (Balti riikide välises) omandis olevad ettevõtted
kui ka Balti riikide kodumaisele kapitalile kuuluvad ettevõtted. Arvestades tugevamat finantsbaasi
ja suuremat rahvusvahelise tegevuse kogemust võib
eeldada, et enamik olulisemaid kogu Baltikumi ulatuses tegutsevaid firmasid kujuneb välismaiste investorite initsiatiivil ja seetõttu on väga oluline, mis
tüüpi laienemisstrateegia nad Balti riikides valivad.
Teine võimalus on jaotada ettevõtted traditsioonilisi majandusharusid esindatavateks ja niinimetatud uue ehk teadmuspõhise majandusega seotud
ettevõteteks. Viimaste puhul on tõenäoline äri oluliselt laiem rahvusvaheline kandepind. Saab väita,
et see, milliseks kujuneb B-3 majandusruumi koht
rahvusvahelises majanduses ja millised võimalused sellest tulenevad sotsiaalseks arenguks, sõltub
pikemas perspektiivis suuresti just teist tüüpi ettevõtetest, olgu nende omandibaas siis milline tahes.
Tegevuspinna taoliste ettevõtete jaoks loob kohapeal
olemasolev (kõrg)haridustase ja kohaliku ekspertiisi
olemasolu. Traditsiooniliste majandusharude puhul
saab kõikide vaadeldud stsenaariumide puhul prognoosida ühes Balti riigis asuvate ettevõtete laienemist
teistesse Balti riikidesse ja konkurentsist tingituna
turgude ümberjaotamist, samas võib aga karta, et eri
Balti riikides asuvate ettevõtete või ühe emaettevõtte
filiaalide omavaheline tehnoloogiline lõimumine
toimub küllalt aeglaselt. Erinevalt neist võib kõrgtehnoloogilise majanduse puhul eeldada, et tekkivad
ülebaltilised ettevõtted kujunevad aktiivsemalt tööjaotusel ja tehnoloogilisel kooperatsioonil põhinevateks süsteemideks kergemini. See, mil määral taoline kooperatsioon realiseerub valdavalt Põhjamaade
ja Baltimaade ettevõtete lõimimisena ida-lääne teljel
ja kuivõrd sellele lisandub ka kooperatsioon põhjalõuna suunal, see tähendab eri Balti riikides asuvate
ettevõtete või tootmispunktide vahel, peaks sõltuma
peale muude tegurite ka Balti riikide vaheliste infrastruktuuriobjektide väljaarendatusest, aga ka selle
arengusuuna majanduspoliitilisest toetamisest Eesti,
Läti ja Leedu valitsustes.

Peale ettevõtete ja ettevõtete liitude saavad Balti
integratsiooni kandjateks olla kindlasti ka riigi- ja
omavalitsusorganid, ülikoolid ning sotsiaal- ja kultuurielus tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid. Omavalitsusorganite ja kolmanda sektori
aktiivsusest sõltub lokaalne integratsioon Balti riikide piirkondade vahel, kus majandus- ja ettevõtlusproblemaatika põimub kultuurilise ning muu läbikäimisega.
Vaadeldes Balti riikide omavahelise integratsiooni mõju integratsioonile Läänemere regioonis ja
Euroopa Liidus tervikuna, on otstarbekas eristada
koostöö eri tasandeid. Välja võib tuua vähemalt kuus
tasandit: välispoliitika koordinatsioon, majandus- ja
ettevõtluskeskkondade muutmine üksteise ettevõtete jaoks sobivaks, ühised projektid infrastruktuuri
väljaarendamise alal, regionaalne piiriülene koostöö,
üldine omavahelise suhtluse, sealhulgas kultuurisuhtluse hoogustamine. Võib väita, et edu esimesel kolmel nimetatud suundadest aitab tugevalt kaasa sellele, et paremini sidustatud Balti majandusruum saab
senisest atraktiivsemaks väljastpoolt Baltikumi pärit
investeerijaile ja koostööpakkujaile. Nii turgutataks
väikeettevõtluse arengut ja loodaks paremad eeldused
kõigis kolmes riigis ühtaegu tegutsevate firmade efektiivseks juhtimiseks.
Esitatud teises stsenaariumis on vaadeldud hüpoteetilist olukorda, kus kolm Balti riiki võetakse Põhjamaade Nõukogu liikmeiks ja selle nõukogu funktsioonid tähtsustuvad uuesti. Ei ole välistatud, et
taoline olukord tekibki. Samas, kui see stsenaarium

ei peaks realiseeruma, on Põhjamaade Nõukogu (ja
Põhjamaade Ministrite Nõukogu) tegevuse ajalugu
Balti riikidele väga väärtuslikuks kogemustepagasiks selle kohta, kuidas kooskõlastada poolte huvisid,
kujundada ja realiseerida ühist poliitikat. Põhjamaade
integratsioonis on hulk väljapaistvaid saavutusi, nagu
näiteks ühise tööturu loomine ja ühiste kooskõlastatud positsioonide abil edu saavutamine omaaegsetel
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (tol ajal GATT)
läbirääkimistel, kultuuripoliitilised ja keskkonnapoliitilised ühisettevõtmised, ühised poliitikad ja aktsioonid infrastruktuuri ja transpordi alal, investeeringute ning innovatsiooni toetamisel. Põhjamaade
Nõukogu tegevus on jätkunud ka peale EFTA loomist
ja pärast seda, kui osa tema liikmeid ühines EL-iga,
s.t peale seda, kui suur osa tema esialgsetest tegevusfunktsioonidest läks üle laiematele rahvusvahelistele
ühendustele.
Analüütikute sõnul on Põhjamaade Nõukogu edukale tegevusele kaasa aidanud liikmete lähedane kultuuritaust, ühised arusaamad paljudest poliitikaelu
põhikategooriatest, väikeriikidele omane teatud määral idealistlik, aga sealjuures pragmaatiline arusaam
poliitikakujundamisest ja nii poliitikute kui ka teiste
sotsiaalsete gruppide esindajate tihe riikidevaheline
suhtlus. See on võimaldanud hoiduda tavapoliitikale
iseloomulikest arusaamatustest ja püüetest omavahelistel läbirääkimistel enda kasuks ja partnerite kahjuks
viimast välja pigistada. Baltimaadel kui samuti lähedase kultuuritausta ja ajalooga väikeriikidel oleks sellest kogemusest palju õppida.
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8. PEATÜKK

Kokkuvõtteks. Milline võiks
olla Balti tee XXI sajandil?
Marju Lauristin

Väikeste riikide roll Euroopas ja Balti riikide
kogemuse laiem tähendus
Eesti, Läti ning Leedu ellujäämis- ja arengukogemuse
tähendus kogu Euroopa jaoks on suurem, kui me tavaliselt endale ette kujutame. Rahvaarvuga alla 6 miljoni
elaniku on enam kui kolmandik Euroopa Liidu liikmeid: peale kolme Balti riigi veel Iirimaa, Küpros, Luksemburg, Malta, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani.
Kui lisada neile EL-i mitte kuuluvad Euroopa väikeriigid Albaania, Armeenia, Bosnia, Gruusia, Horvaatia, Island, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Norra
ning võtta arvesse ka veel pisiriigid Liechtenstein,
Monaco jt, kuuluvad tänapäeva Euroopa riikidest üle
poole väikeste rahvusriikide hulka. Väikeriikide olemasolu õigustus ei ole majanduslik, vaid nad on hinnatavad selle järgi, kui suur on nende võimekus tagada
oma rahva kultuuriline kestlikkus ja sotsiaalne heaolu. Sõltub ju sellest kogu Euroopa kultuuriliste traditsioonide ning sotsiaalse omapära püsimine, mida on
harjutud vastandama ameerikalikule „rahvuste sulatustiigli” mudelile.
Majanduskriis kujunes välismaailmale
Balti tee tõestuseks
Seda, et üleilmastumise ohtudes ellujäämine pole
vaid postkommunistlike riikide probleem, näitas selgesti 2008. aastal alanud ja veelgi jätkuv rahandusJoonis 8.1. Balti riikide „dünaamilise trio” sügav
langus ja kiire tõus 2008−2011
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kriis, mille esimesed ohvrid Euroopas olid just väikeriigid: Island, Iirimaa, Eesti, Läti ja Leedu. Oma kiire
kasvuga silma paistnud Balti riikide majanduste
vabalangus kriisi puhkedes kutsus esile mõnede
Lääne ekspertide parastavaid muigeid. Samas olid
just need riigid valmis rakendama kõige radikaalsemaid meetmeid kriisist väljatulekuks. Olukorras, kus hoopis suuremad, jõukamad rahvad ei leia
endas jõudu välja rabeleda majanduslikust ega sotsiaalsest kaosest, on Eestist, Leedust ja nüüd ka Lätist
saanud kindlameelsuse eeskuju. Anders Aslund osutab Läti puhul rahva tahtele vabaneda korrumpeerunud poliitikast ning otsustavusele päästa oma riik.
Ta võrdleb seda rahva otsustavust ja valmisolekut
majandusraskustega toime tulla laulva revolutsiooni
aegse aktiivsuse ning ennastsalgavusega (Aslund &
Dombrovskis 2011:121).
Euroopa mõjukaim majandusajakiri The Economist tõstab esile Eestit kui liidrit ja samas kogu Balti
„dünaamilise trio” tublidust majanduskriisist väljatulekul: „Järsult langev tööpuudus, ülikiire kasv, hoogne
eksport ja eelarve ülejääk: see kõik iseloomustab sügavast majanduskriisist taastuvat Eestit. Need head uudised ei tõesta üksnes paindliku lähenemise ja kokkuhoiumeetmete toimivust (see on tundlik teema, kuna
teised euroala riigid on saanud sama õppetunni), vaid
julgustavad ühtlasi ka Lätit ja Leedut. Eesti SKT kasv
selle aasta esimeses kvartalis oli 8,5%, mis on Euroopa
Liidu kõrgeim. Eestis toimus ka suurim tööpuuduse
langus, 18,8%-lt 13,8%-le. Eestil on EL-i madalaim
võlakoormus, 6,6% SKT-st; krediidiriski vahetustehingutes mõõdetuna on see riigi maksejõuetuse riski
arvestades Euroopa kümne parima seas. Reitinguagentuur Fitch tõstis äsja Eesti reitingu tasemele A+.
Naabrid Läti (kes vajas 2009. aastal rahvusvahelist abi) ja Leedu tahavad väga Eestist eeskuju võtta.
Neil on samuti kiire ekspordikasv (tõus maikuu seisuga vastavalt 38% ja 42%). Leedus on kiirelt taastumas ka jaekaubandus. Mõlemad naabrid loodavad
liituda Eesti eeskujul eurotsooniga, mis vähendaks
nende valuutariski ja parandaks mainet investorite
silmis” (The Economist, 14.07.2011).
Püüdes leida seletust „Balti erandlikkusele” kriisiga hakkama saamisel, on analüütikud otsinud vastust eeskätt poliitilistest, kultuurilistest ja sotsiaalsetest teguritest, nagu avalikkuse poolehoid säästlikule

Joonis 8.2. 2011. aasta I kvartali SKT võrreldes sama kvartaliga möödunud aastal (muutuse %)
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poliitikale, ettevõtlussõbralik ja avatud poliitiline
kultuur ning väiksem korruptsioon. The Economist
lõpetab Balti riikidele pühendatud artikli lausega:
„Hüvasti, Ida-Euroopa, tere tulemast „uude Põhjalasse”” (Goodbye „eastern Europe”; welcome to the
„new north”). See on tähelepanuväärne tunnistus, et
mitte üksi Eestit, vaid kõiki kolme Balti riiki hakatakse Läänes nägema osana põhjapoolsest, mitte idapoolsest Euroopast.
Siinkohal on sobiv meelde tuletada, et Põhjala
naabritel ning kogu Läänemere regiooni majandusvõrgustikul on olnud otsustav osa Balti riikide edukas
toimetulekus majanduskriisiga. Pilk EL-i liikmesriikide edetabelile 2011. aasta I kvartali majanduskasvu
alusel näitab põhja-lõuna veelahkme domineerimist
kriisijärgses Euroopa Liidus endise ida-lääne teljel
eristumise üle: esiviisiku moodustavad Eesti, Leedu,
Soome, Rootsi ja Saksamaa. Viimaste hulgas on aga
peale Kreeka, Portugali ning Iirimaa ka Hispaania,
Rumeenia ja Itaalia. Igatahes on põhjust uuesti üle
lugeda Max Weberi arutlused protestantliku mentaliteedi rollist kapitalismi algusaegadel ning küsida,
millist rolli mängivad tänapäeva maailmamajanduses
rahvuste sügavamad ajaloolised ja kultuurilised eripärad.
Balti riikide kogemuse ühis- ja erijooned
Kui Põhjala riigid, Saksamaa ja ka Poola suutsid kriisile vastu seista, toomata sotsiaalseid ohvreid, seisnes
„Eesti edu mudel” eeskätt otsustavate kärbete tegemises, millest paljud puudutasid inimeste heaolu ja
elukvaliteeti eriti valusalt. Balti riikide valitsusi selle
otsustavuse eest kiites on esile tõstetud rahva erakordset taluvust, leppimist uute raskustega, tänavarahutuste ja streikide puudumist. Selles on nähtud ühelt
poolt kodanikuühiskonna, eriti ametiühingute nõrkust, teiselt poolt aga teatud „rahvusliku piirsituat-

siooni” tunnetamist, oma riigi ohustatuse kui isikliku väljakutse tajumist ning kollektiivset tahet kaitsta
riigi püsimist maailmakriisi hiidlaine purustava mõju
eest. Osutatud on ka Balti riikide, eriti Eesti varasemale kogemusele, mis aitas 1990-ndate esimesel poolel
radikaalseid majandusreforme rakendades tulla toime
kommunismijärgse majanduskollapsiga.
Käesolevas aruandes oleme püüdnud vaadata kahe
aastakümne majandusarengu pealispinnast sügavamale ning välja tuua ka majandusreformide erisustest tulenevaid pikema ulatusega sotsiaalseid ja
poliitilisi järelmeid, mis osaliselt seletavad praeguses kriisis ilmnenud tendentse. Erinevused ilmnesid
eeskätt erastamismudeli valikus ja erastamisel tehtud eelistuste mõjus teatud huvirühmade tekkimisele
ühiskonnas. Eestis kõige järjekindlamalt rakendatud
avaliku enampakkumisega erastamismudel viis küll
suure hulga vara väliskapitali kätte, kuid samas vähendas poliitika ja majandushuvide põimumisest tekkiva
korruptsiooni kiusatusi ning hoidis ära kodumaiste
oligarhide tekke.
Neile, kes seovad Eesti erastamismudeli elluviimist
parempoolsete poliitikute juhtrolliga, tasuks meenutada, et nii reformimudelite loomisel kui ka erastamise korraldamisel 1990-ndate alguses valitses täielik
poliitiline üksmeel tol ajal valitsusliidu moodustanud
sotsiaaldemokraatide, liberaalide ja rahvuskonservatiivide vahel. Samas oli Leedus vautšererastamise elluviijaks endine kommunistlik partei (ümber nimetatud
Tööparteiks), mis pigem meenutas Eesti Koonderakonda. Selle erastamismudeli domineerimine tagas
eelised kohalikele endistele ettevõtete ja majandite
juhtidele (mida oli näha ka Eesti põllumajandusreformi puhul), kes aga hiljem ei osutunud omanikena
nii edukateks majanduse struktuuri uuendajateks kui
väliskapitali sisse toonud põhjamaised ettevõtjad Eestis.
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Analüüsides Venemaale sarnaste oligarhide tekke
põhjusi Lätis, juhib esimese peatüki üks autoreid
Leedu professor Zenonas Norkus tähelepanu asjaolule,
mida sageli ei märgata, võrreldes Eestit ja Lätit rahvastiku koosseisu alusel: Läti majanduseliidis on juhtiva rolli säilitanud venekeelsest elanikkonnast pärit
tööstusjuhid, kes on majandusliku mõju abil püüdnud korvata oma väljatõrjumist otsesest poliitilisest
tegevusest. Samas peatükis on kirjeldatud Eesti, Läti
ja Leedu erastamismudelite erinevust ning selle seoseid hilisemate majanduslike ja poliitiliste arengutega.
Tuleb märkida, et neid pikemaid mõjusid ei osanud
keegi omal ajal täpselt ette näha ega planeerida. Samas
ei osatud ette näha ka kiirete ja sügavate majanduslike
ning poliitiliste muutuste sotsiaalseid ja demograafilisi efekte, mis hoolimata erisustest majanduse arengus on kõigis Balti riikides lausa masendavalt sarnased: oodatava eluea märgatav lühenemine, sündivuse
langus, vaesuse levik suurtes rahvarühmades, sotsiaalmajanduslike tegurite suurenev mõju rahva tervisele, lõhe süvenemine maa ja linna heaolu tasemes,
väljarände suurenemine. Kõigi kolme riigi sotsiaalpoliitika võrdlev analüüs kolmandas peatükis toob esile
„Balti heaolumudeli” paradoksaalse iseloomu, milles
kehtib tööjõumaksude arvel rahastatud universaalne
riiklik sotsiaalkindlustus ning samas hoitakse sotsiaalkulutused Euroopa madalaimal tasemel, mistõttu
need universaalsed skeemid ei taga piisavat sotsiaalset
turvalisust.
Kolme riigi sotsiaalsete probleemide ja poliitikate võrdlusest ilmneb, et üheski Balti riigis ei ole
seni õnnestunud kujundada terviklikku poliitikat,
mis oleks suunatud rahvusliku kestlikkuse strateegiliste probleemide lahendamisele. Rakendatud on
meetmeid ja skeeme, mis ei ole seotud mitte niivõrd
läbi kaalutud sotsiaalsete prioriteetide, kuivõrd väliste
eeskujude või ette määratud rahastamistingimustega.
Siiski on need meetmed kaasa toonud positiivseid nihkeid, nagu oodatava eluea pikenemine ning sotsiaalse
ebavõrdsuse mõningane kahanemine. Neist edusammudest hoolimata varjutab kõigi kolme riigi tulevikuväljavaateid kahanev rahvaarv, mis võib juba ettenähtavas tulevikus langeda alla kestlikkuse piiri.
Eesti on küll väga mahukate rahaeraldiste abil
toetanud noorte perede soovi lapsi saada, kuid pole
märkimisväärselt parandanud perede võimalusi Eestis oma lapsed üles kasvatada. Samas on väljaränne
kõige intensiivsem just noorte seas. Seda kannustab
noorte väga kõrge tööpuudus, mille ennetamiseks
ja vähendamiseks ei ole osatud rakendada tõhusaid
meetmeid isegi olukorras, kus selleks on kättesaadavad märkimisväärsed toetusrahad Euroopa Liidu
fondidest. Tervist edendavate meetmete ja üldise
heaolu kasvuga on kaasnenud eluea märgatav pikenemine, kuid samas on pensionäride elukvaliteet
madal ning vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne kannatab pideva rahapuuduse all. Paljude sotsiaalsete probleemide lahendamine ei sõltu
niivõrd rahalistest vahenditest, kuivõrd tahtest ja
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oskusest neid probleeme koos kõigi põhjuste ning
tagajärgedega õigel ajal analüüsida ja vastavaid poliitikaid ellu viia.
Majanduskriisi ajal tuli ilmsiks, kui suur või väike
on tegelikult Balti riikide sotsiaalne tugevusvaru. Kärbete ja kiiresti kasvava tööpuuduse olukorras tõestasid
universaalsed sotsiaalkindlustussüsteemid nii tervishoius, pensioni- kui ka töötukindlustuses suutlikkust
ühiskonda kriisi ajal tasakaalus hoida. Samas ilmnes
tööturu paindlikkuse varjupool, mida üksikasjalikult
käsitletakse aruande kolmandas peatükis: tööhõive
kokkutõmbamise ja palgakärbete najal sai küll töötajate olukorra halvenemise arvel majanduse olukorda
üldiselt parandada, kuid inimeste turvatunnet suurendava koordineeritud töö-, palga-, ümberõppe- ja toimetulekupoliitika puududes oli paljude oma muredega
üksi jäetute ainsaks alternatiiviks „jalgadega hääletamine”.
Rahvusliberalism
Balti väikerahvaste demograafilisele ohustatusele
lisandub pidev mure ettearvamatu idanaabri ettevõtmiste pärast. Venemaa mõjutab kogu Läänemere
piirkonda oma turu suurusega, strateegiliste loodusressursside rikkusega, oma huvide hoolimatu pealesurumisega ja poliitilise ebakindlusega, kuid Balti riikide, eriti Eesti ja Läti murelikkust süvendavad veel
venekeelse vähemuse lõimimisega seotud probleemid, ning Leedu ebakindlust omakorda Kaliningradi
enklaavi olemasolu. Peale rahvusliku ohutaju ühendab eestlasi, lätlasi ja leedulasi omariikluse kaotuse
ning taastamise kogemus. Erinevalt Lääne-Euroopale iseloomulikust riigi ja kodaniku ratsionaalsest
leppevahekorrast seob Balti rahvaid oma riigiga palju
emotsionaalsem ja kollektiivsem suhe, mida Roger
Brubaker on nimetanud „rahvuslikuks omanditundeks” riigi suhtes.
Püüdes seletada Eestis (ja nüüd ka teistes Balti riikides) ilmnevat paradoksi, kus rahvas sotsiaalsetest
hädadest hoolimata jätkuvalt toetab liberaalset majanduspoliitikat ning on valmis avaldama poolehoidu
karme kärpeid tegevale parempoolsele valitsusele,
on Soome poliitikateadlane Henri Vogt kasutanud
mõistet „rahvusliberalism”. Erinevalt traditsioonilisest rahvuslusest ei sea rahvusliberalism esiplaanile
rahvuse kui etnokultuurilise kogukonna kestlikkust
(mis eeldab ka kultuuri, hariduse ja sotsiaalse turvalisuse prioriteetseks pidamist), vaid väärtustab riiklust
kui rahvuslikku majandusedu toetavat institutsiooni,
mille kaudu legitimeeritakse „rahvuslike voorustena”
valmisolekut tuua majandusedu nimel sotsiaalseid
ohvreid (näiteks tõrkumata toetada kriisikärpeid, mis
valusalt puudutasid nii lastega peresid, töötajate sotsiaalset turvalisust kui ka koole ja kultuuriasutusi).
Kommenteerides Eesti viimaste valimiste tulemust,
mis jättis võimule karme kärpeid teinud koalitsiooni,
kirjutab Vogt:
„Need tulemused näitavad, et Eestis kahe aastakümne jooksul viljeldud majanduslik ja poliiti-

line suund on nüüd võitnud kodanike laialdase
toetuse. Paljud nimetavad seda suunda „neoliberaalseks”, kuid mina kasutaksin pigem selle kohta
mõistet „rahvuslik-uusliberaalne” või isegi „rahvusliberaal-ne”, tugeva rõhuasetusega „rahvusel”.
Teiste sõnadega, Eesti poliitilise süsteemi põhiliseks energiaallikaks on jätkuvalt rahvusliku kokkukuuluvuse tunne, kuulumine etniliste eestlaste
kogukonda. Kõigel, mis ühiskonnas ette võetakse, on samal ajal rahvuslik mõõde, ka iga inimese argipäevased tööpingutused on olulised kogu
riigi, mitte ainult tema isikliku heaolu tõstmiseks.
Ja seda kõike hoolimata individualistlikest suundumustest, mis on Eestis selgesti nähtavad. Skandinaavias on sellised rahvuslikud mehhanismid
palju nõrgemad. (…)
See tähendab ka, et suure osa, võib-olla isegi enamiku kodanike meelest on viimase kahekümne
aasta ohvrid olnud vajalikud ja õigustatud. Paljud lihtsad eestlased, hoopis suuremal määral, kui
arvati iseseisvuse taastamise koidikul, on siirdeajal
talunud suuri raskusi. Lõhed „võitjate” ja „kaotajate”, edukate ja läbikukkujate vahel on sügavad
ning selgesti nähtavad. (…) Kõige sügavam lõhe
laiutab aga eestlaste ning vene keelt kõneleva elanikkonna vahel. (…)
Eesti on niisiis jäänud suurte kontrastide maaks,
kuid mis on oluline: selle kontrastidel põhineva
sotsiaalse korra on nüüdseks omaks võtnud, ja
võimalik ka, et heaks kiitnud, elanikkonna enamik. Võib-olla võime oma oletustes minna isegi
niikaugele, et väita: sügavad lõhed Eesti ühiskonnas ning vaenulikud suhted Venemaaga on
muutnud ja ümber kujundanud Eesti selliseks,
nagu me teda täna tunneme. (…) Erinevalt Põhjamaades valitsevast sotsiaaldemokraatlikust
universalismist põhineb Eesti vaimulaad partikularismil, mis väljendub lõhede ja kontrastide
loomulikuks pidamises nii ühiskonna sees kui ka
suhetes teiste rahvastega. Samal ajal on see vaimulaad tugevasti seotud majanduslike vabaduste
väärtustamisega. See ühiskond võib tunduda
hoolimatu ning karm, kuid ta on kindlasti mitmes suhtes dünaamiline ja põnev” (Vogt 2011:
40).
Pikka aega loeti eristumise ja universaalsuse, rahvusluse ja multikultuursuse vahelisi pingeid postkommunistlike ühiskondade eripäraks. Praegusel ajal on
need tõusmas Euroopa poliitikat mõjutavate tegurite
esiritta. Henri Vogt lõpetab oma iseloomustuse üllatava tõdemusega: „Samalaadsed lõhed ja vastuolud
võivad aga ilmneda või äkitselt teravneda ka pikka
aega stabiilset demokraatiat nautinud ühiskondades.
Praegune poliitiline olukord Soomes on selle tunnistuseks.” Võime siia lisada ka Norra valusa õppetunni.
Seda tähenduslikumaks saavad Balti riikide jõupingutused rahvuslikult lõhestunud ühiskonna lõimimiseks.

Demokraatia ja inimareng
Kõik kolm Balti riiki kuuluvad rahvusvaheliste hinnangute järgi arenenud demokraatiate hulka. Aruande kuuendas peatükis joonistuvad välja ka Balti
demokraatiate ühised nõrkused: formaalsete institutsioonide domineerimine, täitevvõimu järjest suurem
roll rahvaesindusega võrreldes ja kodanikeühiskonna
suhteline passiivsus. Leiab ka erinevusi: ehkki erakondlik süsteem on Eestis kiiremini omandanud selguse ja stabiilsuse, on demokraatlik opositsiooni ning
koalitsiooni võimuvahetus olnud puudulik. Lätis on
rahval suurem võimalus otse poliitikat mõjutada, kuid
demokraatlike institutsioonide usaldusväärsust kahjustab ulatuslik korruptsioon. Leedus oli siirde algperioodi areng pidurdatud riigi eesotsas püsinud endiste
niinimetatud rahvuskommunistide taotlusega võimalikult pehmelt minna nõukogulikelt majandusstruktuuridelt üle uutele, kapitalistlikele alustele. Oodatud
suurema rahulolu asemel oli sellise „pehmema ülemineku” tulemuseks Leedus rohkem „ärastamist” ja
veelgi suurem rahulolematus reformidega kui radikaalseid muutusi teinud Eestis.
Üheks kõige traumeerivamaks demokraatlike
arengute takistajaks Eestis ja Lätis on olnud nende riikide okupatsioonijärgne etnilis-kultuuriline heterogeensus ning ajaloolistest kogemustest mõjutatud
rahvusliku ohustatuse tunne. See tunne on toitnud
kollektiivsetest emotsioonidest lähtuvat identiteedipoliitikat. Nagu eespool osutasime, on just identiteedipoliitikat peetud Baltimaadele eriomase kiire
majandusarengu mudeli kujunemise aluseks. Selle
medali teiseks küljeks on poliitika põhjendustes ratsionaalsete argumentide unarusse jätmine ning rahvuslik retoorika, rahvusliku enesega rahulolu võimendamine ning rahvuslike väärtuste ühtsusele kutsuv
kriitiliste arutelude vaigistamine. Negatiivne mõju on
identiteedipoliitikal olnud sotsiaalvaldkonna arengule: kuna osal sotsiaalsetel probleemidel on ka teatav
„etniline profiil”, on nende lahendamiseks vajalikke,
sageli küllalt kulukaid meetmeid saanud hõlpsamini
päevakorrast välja jätta ja nendele lahenduste nõudjaid poliitika ääremaale tõrjuda. See on osaliselt vastus mõistatusele, kuidas sobivad Balti riikidele omased kõige madalamad sotsiaalkulutused kokku nende
ühiskondade suurte sotsiaalsete muredega.
Rahvuslikust heterogeensusest tuleneb keelepoliitika eriline roll Balti riikide inimarengus. Kuigi Balti
riikide keelepoliitika üle on viimase kahekümne aasta
jooksul palju vaieldud, on keelt käsitletud eeskätt riigi,
mitte inimarengu seisukohalt. Nii Eestis, Lätis kui ka
Leedus on komme rääkida keelest kui autonoomsest
nähtusest, mille tuleviku või väljasuremise pärast tuntakse muret, unustades, et keele saatus oleneb selle
rääkijate olukorrast ja võimalusest keelt oma sotsiaalsete ning psühholoogiliste vajaduste rahuldamiseks
kasutada (Jørgensen 2010).
Käesolevas inimarengu aruande viiendas peatükis on luubi alla võetud keelekasutuse, keeleõppe ning
keelepoliitika sotsiaalsed aspektid. Kolme Balti riigi
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võrdlus annab olulist mõtteainet. Eesti ning Läti keeleprobleemide psühholoogiline ja poliitiline taust on
Leedu omast küllaltki erinev juba rahvusliku koosseisu erinevuste tõttu. Läti keel on kindlasti kolme
seast kõige enam ohustatud seisundis, leedu keele
staatus aga näib kõige kindlamana. Seda enam on
oluline leida õige vastus küsimusele, milliste meetoditega saab ohustatud keele staatust efektiivseimalt
tõsta. Rahvusliberalismi põhimõtetele vastab kõige
paremini normatiivne lähenemine, mida on vahelduva eduga rakendatud nii Lätis kui ka Eestis. Ometi
pole see kahekümne aasta jooksul suutnud saavutada põhieesmärki, ühisel riigikeelel põhineva avaliku
ruumi toimimist. Samas on Leedus nii-öelda pehmemate meetoditega saavutatud peaaegu sajaprotsendiline riigikeele oskus ja kasutamine. Balti riikide keelepoliitikate ning lõimimise tulemuslikkuse võrdlusest
koorub selgesti (riigi)keele kui võimu vahendi ning
sümboolse kapitali allika ja (riigi)keele kui suhtlusvahendi ning sotsiaalse kapitali allika dilemma. Kui
Eesti ja Läti keelepoliitikas domineerib esimene, riigikeelt võimuga seostav normatiivne lähenemisviis, siis
Leedus tundub valitsevat pigem suhtluskeskne lähenemine.
Neid eri lähenemisi hinnates tuleks rohkem teadvustada keelepoliitika sotsiaalsete ning poliitilistele
eesmärkide sisu. Kas riigikeel on sotsiaalse osalemise
ja kaasamise või „teise” tõrjumise ja allasurumise teenistuses? Kas riigikeele oskamise kaudu tahetakse
suurendada erineva rahvusliku taustaga inimeste üksteisemõistmist ja kujundada ühist avalikku ruumi või
hoopis kinnitada riigikeele perfektsete oskajate staatust ning võimu? Kuna ka Eesti ühiskonnas on sagenenud viited „multi-kulti” kasvavale ebapopulaarsusele
„vanas Euroopas”, on oluline meenutada, et erinevalt rahvuskogukondade kollektiivseid õigusi rõhutavast „multikultuurilisuse” ideoloogiast peaks Baltimaades viljeldav liberaalne lõimimispoliitika toetama
individuaalset valikuvabadust oma identiteedi määratlemisel ning mis tahes rahvusest inimeste võrdset
kohtlemist avatud ühiskonnas, respekteerides samas
iga inimese õigust oma arvamustele ja arusaamadele.
Selline isikukeskne vaateviis vastandub nii rahvuskonservatismile kui ka multikultuurilisusele, sidudes
riigikeele kasutamise kodanikuidentiteediga, mitte
rahvussuhetega.
Nagu näitavad kolme Balti riigi võrdlused siin aruandes, on Eestis liberaalse lõimimispoliitika siht teatava määrani saavutatud: oluliseks võimaluste eristajaks tööturul või avalikus elus osalemisel ei ole meil ka
praktikas enam niivõrd rahvuslik kuuluvus, kuivõrd
keeleoskus. Samas tuleb nõustuda Raivo Vetikuga, kes
on osundanud senise rahvusliberaalse lõimimispoliitika varjuküljele: parema keeleoskuse ja koos sellega
ka kodakondsuse ning soodsama sotsiaalmajandusliku positsiooni on saanud mitte-eestlaste jõukam ja
edukam osa, aga need mitte-eestlased, kelle sotsiaalmajanduslikud võimalused on kehvemad, jäävad tööturul keeleõppe ja seega ka kodakondsuse saamise
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halvemate võimaluste tõttu tõrjutud olukorda (Vetik
2010).
Väärtused ja haridus
Kuigi selles aruandes ei käsitletud lähemalt väärtuste
ja kultuuriga seotud arenguid, on nende oluline roll
Balti riikide eripära kujunemisel pikemata selge. Eelmises Eesti Inimarengu Aruandes (EIA) rõhutasime,
et nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on rahva kultuuriline
aktiivsus Põhjamaadega võrreldav ning Balti riigid
kuuluvad selles suhtes Euroopa Liidus esiritta (vt Lauristin & Lõhmus 2010). Rahvuskeele ja kultuuri hoidmisel oli oluline roll Eesti, Läti ja Leedu rahvaste vastupanus nõukogude süsteemile, tänapäeval on sama
oluliseks saanud oma rahvusliku identiteedi säilitamine üleilmastuvas ja üha enam ingliskeelses majanduses ning meediaruumis.
Eelmises EIA-s käsitletud rahvusvaheliste väärtusuuringute põhjal (vt Saar 2010; Kalmus 2010) võib
öelda, et Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad veel paljude
teiste postkommunistlike riikidega samasse rühma,
millele on omane tugev ratsionaalsus (koos järjest süveneva individualismiga) ning keskendumine
pigem materialistlikele toimetulekuga seotud väärtustele (mille hulka kuuluvad nii töö, raha ja jõukus
kui ka võim ning edu). Arenenud ratsionalism seob
Balti rahvaid rikkamate Läänemere-äärsete maadega,
Põhjamaade ning Saksamaaga, kuid viimastele on
materialistlike väärtuste asemel omased heaoluühiskonnale iseloomulikud pehmed ehk nõndanimetatud eneseväljenduslikud väärtused. Samas on LõunaEuroopa rahvastele iseloomulik ühtaegu nii madal
ratsionaalsuse aste kui ka kõrge eneseväljenduslikkus
– siit leiame osalise seletuse Balti rahvaste Kreekast nii
erinevale käitumisele.
Käesolevas aruandes leiduv ülevaade Balti riikide siirdeaja majandusarengutest ja tööhõive struktuuri muutustest, samuti jõupingutustest taastada või
uuena üles ehitada „vanas Euroopas” juba XX sajandi
algupoolel välja kujunenud majanduslikud ja poliitilised institutsioonid, ei jäta kahtlust, et siirdeaja muutuste sisu võib lühidalt kokku võtta kui moderniseerimisprotsessi. Nagu on näidatud aruande esimeses
peatükis, on selle protsessi tulemusel Eesti juba jõudnud, Läti ja Leedu samuti jõudmas nii inimarengu astmelt kui ka majanduse tüübilt arenenud kapitalistlike
riikide hulka, jäädes oma arengutasemelt samas maha
tuumikriikidest. Balti riikides tähtsustatakse modernistlikke toimetulekuväärtusi, millega on kooskõlas
efektiivsust ja konkurentsiedu rõhutav liberaalne maailmavaade ning inimarengu taandamine materiaalse jõukuse kasvule. Sellise vaatega sobib demokraatia
samastamine formaalsete institutsioonide kindlustamisega, samas kui rahva osalus otsustamises, mõttevabaduse ning avaliku debati arendamine jäävad
tagaplaanile. Materialistlike väärtuste mõju peaks
nõrgenema ja isiksusekeskne eneseväljenduslik alge
tugevnema jõudmisega nõndanimetatud modernsest
tööstusühiskonnast (industrial society) post- ehk hilismodernsesse teadmusühiskonda (knowledge society).

Kui „vana Euroopa” liikus postmaterialistlikku arengufaasi eelmise sajandi seitsmekümnendatel, siis Balti
riikidel nagu ka kogu Ida-Euroopal kulub selleks veel
põlvkonna jagu aega, ehkki kultuurivallas on see väärtuste nihe juba nüüd tuntav.
Käesoleva aruande haridust käsitlev peatükk on
ülalöeldu kujukaks tõestuseks. Iseloomustades kõigis
kolmes Balti riigis peaaegu sünkroonselt ette võetud
muudatusi õppekavades, hindamissüsteemides ning
haridusasutuste kvaliteedi kontrollis, juhib Soome
kasvatusteadlane Tero Autio tähelepanu tõsiasjale, et
nende reformide ühisjooneks on olnud modernistliku
„tulemusele orienteeritud” ja standarditel põhineva
haridusmudeli kehtestamine. Võrreldes seda nõukogudeaegse ideologiseeritud haridusmudeliga, tundub
nende muudatuste suund igati eluterve ja õige. Samas
tuleb arvestada, et haridussüsteemis kujundatavad
teadmised, mõttemallid ja hoiakud hakkavad mõjutama ühiskonna teisi valdkondi alles siis, kui koolidest väljuvad noored omandavad kindla koha tööhõives. Vaadates rahvusvaheliste haridusuuringute
tulemusi, võime tõdeda, et nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on siirdeaastatel kujundatud tööstusühiskonna
materialistlikule ja standardiseeritud toimimismudelile vastav „kõva keskmist” tootev haridussüsteem,
mis aga ei ole küllalt loominguline, paindlik ega isiksusekeskne, et ette valmistada uut põlvkonda eneseteostuseks XXI sajandi teadmusühiskonnas. Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus on näha hariduse arengu nõrk
seos ühiskonna ja majanduse arenguga, mis väljendub kõrghariduse ning akadeemilise teaduse suhteliselt tagasihoidlikus rollis Balti riikide majanduste tõukamisel innovatsiooni teele. Aruandes viidatud Eesti
uue haridusstrateegia põhimõtted on kantud vajadusest radikaalselt muuta senist haridusfilosoofiat ja liikuda standardiseerivalt ainekeskselt õpetamissüsteemilt õppija isiksusest lähtuvale loovale õpiprotsessile.
Samas ei ole veel üheski Balti riigis leitud kõige paremat viisi kõrghariduse, teaduse ja innovatsioonilise
majandusarengu vahel sünergia tekitamiseks. Läänemere riikide koostöö innovatsioonil rajaneva postindustriaalse majandusmudeli ja sellele vastava isiksusekeskse, loovust ning eneseteostust toetava elukestva
õppe süsteemi arendamisel võiks olla uue Balti tee
vääriline väljakutse.
Piirkondliku lõimimise perspektiiv
Püüdes käesolevas aruandes vaadata Eesti, Läti ja
Leedu koostöö võimalikule tulevikule, on meie huvi
keskmes Läänemere piirkonna riikide omavahelise
seotuse positiivsed mõjud. Võttes seitsmendas peatükis esitatud kolmest stsenaariumist kujunevat pilti
lühidalt kokku, tuleb esile tõsta Põhjala riikide ja Baltimaade koostöö võtmerolli, kusjuures selle koostöö kvaliteet ja laiem mõju sõltub eeskätt Eesti, Läti
ja Leedu võimekusest siseneda uuele majandusarengu
ringile mitte konkurentidena, vaid kompenseerides
oma väiksust ressursside otstarbeka ühiskasutusega
nii teedevõrgu, energeetika, ettevõtlusklastrite kui ka
kõrghariduse arendamiseks. On pikemata selge, et sel-

line koostöö sõltub enamast kui üksikute ettevõtete
majandushuvidest. Vaja on uut rahvusvahelise koostöö kultuuri, milles Balti riigid ei esine mitte niivõrd
EL-i ega jõukamate naabrite klientidena, vaid võtavad
endale koostöö algataja ning suhete arendaja rolli.
Senine praktika ja ka käesoleva aruande tarbeks
kolmes Balti riigis korraldatud avaliku arvamuse
küsitlus näitab, et Eestist võiks saada ühenduslüli
Balti- ja Põhjamaade kujunemisel ühtseks „Baltoskandiaks” tuleviku Euroopas. Suurim võitja tihedamast
koostööst oleks aga Läti, kelle majanduses ja ka rahva
arvamustes on Balti naaberriikidel eriti kaalukas koht.
Samas on Leedu oluliseks sillaks Balti riikide ning Läänemere regiooni „suurte” vedajate Saksamaa ja Poola
vahel. Nende aktiivsema osaluseta poleks mõeldav
kogu piirkonna potentsiaali täielik õitsele puhkemine,
mille eelduseks on Läänemere piirkonda tervikuks
siduvate rongi- ja maanteeühenduste ning energiasüsteemide arendamine. Aruande koostajad on veendunud, et Läänemere maade tihedam piirkondlik lõimimine, vastastikune õppimine ja ühise väärtusruumi
kujunemine aitab minna kindlat eduteed ka olukorras, kus Euroopas ja maailmas kasvavad ohtlikud kapseldumiskalduvused. Samas suurendab omavaheline
tihe koostöö Balti riikide võimekust kaitsta partneritena oma huve mis tahes suuremas koosluses.
Kokkuvõtteks võime tõdeda, et Balti riigid on
kahekümne aastaga läbi teinud põhjalikud ümberkorraldused kõigis ühiskonna institutsioonides
ning on nüüdseks saavutanud vajaliku majandusliku, poliitilise ja vaimse küpsuse, et tegutseda kõrgetasemelise inimarenguga riikidena. Edasine tõus
maailma inimarengu edetabelis eeldab seni veel väga
suurte heaolulõhede ületamist Läänemere ida- ja läänekalda riikide vahel. Selleks on vaja senisest terviklikumat visiooni majanduse seotusest ühiskonnaelu
teiste valdkondade arenguga ja kriitilisemat pilku eri
poliitikate eesmärkide ning vahendite kokkusobivusele. Majanduskesksetele väärtustele suunatud areng
on suhtelisest välisest edukusest hoolimata toonud
kõigis Balti riikides kaasa eklektiliste, sisemiselt vastuoluliste poliitikate viljelemise. Selle tulemuseks on
defitsiitse inimvara raiskamine ja inimarengu jaoks
olulistele probleemidele lahenduste leidmise aeglus.
Tervishoiu ning sotsiaalkaitse alarahastatus, sotsiaalselt ja majanduslikult läbimõeldud töö- ning palgapoliitika puudumine, haridusmudeli sidumatus
ühiskonna arenguvajadustega, saavutamata üksmeel
lõimimispoliitikas ja kultuuri rolli alahindamine –
kõik see võimendab põhihäda, rahvastiku kokkukuivamist.
Majanduskriisis kogetu on süvendanud arusaama,
et ülemaailmne majanduslik konkurents paneb väikesed rahvusriigid ränga valiku ette: kuidas hoida eluvõimelisena koos oma rahvast, oma keelt ja kultuuri,
kui majanduslik surve eelistab suuri rahvusüleseid
ettevõtteid, andekate inimeste eneseteostuseks või kitsikusest lahti saamiseks on võimalusi mujal rohkem
kui kodumaal ning globaalses konkurentsis edumaa
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saavutamiseks oleks kasulik üle minna ingliskeelsele
haridusele ja avada piirid mujal haritud võõrtööjõule.
Milliseks kujuneb väikeste rahvaste ja kultuuride saatus üha jõulisemalt rahvusvahelistuva majanduse
ning hariduse tingimustes? Kuidas peaks muutuma
rahvusriikide ja nende ühenduste, sealhulgas Euroopa
Liidu roll selles protsessis? Need on küsimused, millele

peavad lõppkokkuvõttes vastuse leidma kõik Euroopa
riigid. On tulemusrikkam, kui otsime seda vastust
Läänemere naabritega üheskoos, kaasas Balti riikide
visa rahvusliku olelusvõitluse kogemus ja Põhjala leidlikkus majandusliku tõhususe, inimsõbraliku sotsiaalsüsteemi ning isiksuse arengut toetava hariduse
ühendamisel.
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Ain Aaviksoo

töötab tervishoiupoliitika programmi juhina Poliitikauuringute
Keskuses PRAXIS. Oli aastatel 2006−2010 PRAXIS-e
juhatuse esimees. Ain Aaviksoo on töötanud arstina ja
sotsiaalministeeriumis rahvatervise osakonna juhatajana, praegu
töötab veel ka õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis
ja Tallinna Ülikoolis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli
arstiteaduskonna ning omandanud rahvatervise magistrikraadi
USA-s Harvardi Ülikooli rahvatervise koolis. Alates 2008. aastast
on ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorant. Peamised uurimissuunad
on tervishoiusüsteemi toimimine ja e-tervis ning halduspoliitika ja
valitsemine. (2.4)

Jolanta Aidukaite

(Stockholmi Ülikooli sotsioloogiadoktor) töötab teadurina
Leedu sotsiaaluuringute keskuses ja dotsendina Vilniuse
Ülikooli sotsiaaltöö osakonnas. Enne Leedus tööle asumist
pidas Jolanta Aidukaite loenguid ja tegi uurimistööd kolme
Balti riigi sotsiaalpoliitika arenguprobleemide kohta Södertörni
Ülikoolis Rootsis. Tema peamised uurimissuunad on võrdlev
sotsiaalpoliitika, globaliseerumine, ebavõrdsus ja vaesus, sooline
võrdõiguslikkus ja perepoliitika ning segregatsioon linnades. (3.2)

Mare Ainsaar

sai doktorikraadi Turu Ülikooli sotsiaalpoliitika instituudis ning
töötab praegu Tartu ja Münsteri ülikoolides teadlasena. Peamised
uurimisteemad on seotud demograafia ja rahvastikupoliitikaga.
Ta on üle 120 teaduspublikatsiooni autor ja töötanud Eesti kolme
rahvastikuministri nõunikuna rahvastikupoliitika ja -uuringute
valdkonnas. (2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.4, 3.6)

Daunis Auers

on Läti Ülikooli politoloogia osakonna dotsent. Tema peamisteks
uurimisaladeks on erakonnad ja valimised, rahvahääletused ja
referendumid ning nüüdisaja paremäärmuslus. (6)

Tero Autio

(PhD) on Soome Tampere Ülikooli õppekavauuringute ja
õpetajahariduse professor ning Tallinna Ülikooli õppekavateooria
professor. Tema uurimisteemad on seotud õppekavateooria ja
-ajalooga, kultuurikäsituse ja globaliseerumisprotsessidega ning
samuti rahvusvaheliste haridussuundumustega. (4.4)

Ineta Dabašinskienė

on keeleteaduse professor Vytautas Magnuse Ülikoolis
Kaunases. Tema uurimissuunad on sotsio- ja psühholingvistika
ning ta on avaldanud hulgaliselt artikleid emakeele ja võõrkeele
omandamisest, keelekasutusest ning selle varieerumisest,
mitmekeelsusest ja keelepoliitikast. (5.5.1, 5.5.2)

Svetlana Djackova

on teadur ja projektijuht Läti inimõiguste keskuses.
Tal on magistrikraad sotsioloogia ning inimõiguste ja
demokratiseerimise alal. Tema peamised uurimissuunad on
olnud keelepoliitika, integratsioon ja vähemuste õigused. (5.3.2,
5.4.3)

Henrik Dobewall

lõpetas Göttingeni Ülikooli sotsiaalmajanduse erialal. Ta kirjutab
Tartu Ülikooli psühholoogia osakonnas doktoritööd teemal
„Subjektiivse heaolu määrajad: individuaalsete ja kultuuriliste
erinevuste vaatlus”. Tema peamine uurimissuund on inimeste
enda hinnang oma elule ja inimlikud väärtused. (3.3)
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on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna makroökonoomika
professor ning rahvamajanduse instituudi juhataja. Tema
peamine uurimisvaldkond on tööturg ja sellega seonduv. Tal
on ilmunud 120 teaduspublikatsiooni. Raul Eamets on olnud
eksperdiks sellistele rahvusvahelistele organisatsioonidele
nagu ILO, Maailmapank, OECD, Euroopa Komisjon, Euroopa
Fond (Dublin). Ta on Euroopa Kolledži nõukogu esimees ja
majandusteaduse ning innovatsiooni doktorikooli juhataja,
ajakirja Baltic Journal of Economics toimetuskolleegiumi liige ja
aastatel 2004−2009 oli ta Eesti Panga nõukogu liige. (3.5)

(PhD) on Tallinna Ülikooli psühholoogiaprofessor. Ta keskendub
oma uurimistöös inimese ja keskkonna suhete psühholoogiale
ning hariduspoliitika mõju ja hariduse strateegilise planeerimise
küsimustele. (4)

on vanemteadur Baseli ja Bristoli Ülikoolis. Tema
uurimisvaldkonnad on migratsioon, mitmekeelsus,
keeleideoloogia ja keelepoliitika. Ta on avaldanud selliseid
teadustöid nagu „Keele ja integratsiooni diskursused” ja
„Euroopa keelevähemused: raamistik-seisukord-väljavaated”.
(5.6.1)

on inglise keeleteaduse dotsent Vytautas Magnuse Ülikooli
inglise filoloogia osakonnas. Tema uurimisvaldkondade seas
on võrdlevad uurimused inglise ja leedu keele süntaksist, keele
omandamine, tõlkimine, mitmekeelsus ja keelepoliitika. (5.5.1)

Autorid

Andris Kangro

Katrin Kello

(PhD) on haridusjuhtimise professor ning haridus-,
psühholoogia- ja kunstiteaduskonna dekaan Läti Ülikoolis.
Tema uurimisvaldkondadeks on rahvusvaheline haridusvõrdlus,
haridussüsteemide kvaliteedi hindamine ja õpetajakoolitus. (4)

(MA) on Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse
keskuse teadur. Ta on tegelenud Eesti vene õppekeelega
gümnaasiumide eestikeelsele aineõppele ülemineku
küsimustega haridus- ja teadusministeeriumi tellitud
uurimisprojekti „Vene laps venekeelse üldhariduskooli
eestikeelses õppes” raames. (5.4.1, 5.4.2, 5.4.4)

Juris Krumins

on rahvastikuteaduste professor Läti Ülikooli statistika ja
demograafia osakonnas. Ta on Läti teaduste akadeemia täisliige,
Euroopa rahvastiku-uuringute assotsiatsiooni ja rahvusvahelise
rahvastiku-uuringute liidu liige. Tema uurimissuunad
on inimarengu, tervise, suremuse ning eeldatava eluea
suundumused ja erinevused. (2.3)

Marju Lauristin

(PhD) on Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor.
Tema peamised uurimisvaldkonnad on ühiskondlikud muutused
siirdeaja Eestis, teadmus- ja infoühiskonna probleemid ning vene
vähemus Eestis. (1.1, 1.3, 1.6, 8)
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(PhD) on Tallinna Ülikooli haridusuuringute keskuse juhataja.
Tema uurimisvaldkonnad on haridussotsioloogia ning hariduse ja
tööturu vahelised seosed. (4)

(PhD) on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
instituudi vanemteadur. Uurimishuvideks on sotsiaalne ruum,
sotsiaalsed identiteedid, võõrkeelte roll kultuuriliste distantside
kujunemisel ning uurimismeetodid sotsiaalteadustes. (5.1, 5.4.1,
5.4.2, 5.4.4)

(Dr Habil) on Leedu sotsiaaluuringute keskuse direktor
ja sotsioloogiaprofessor Vilniuse Ülikoolis. Ta keskendub
oma uurimistöös sotsiaalsele stratifikatsioonile ja
identiteediküsimustele. (4)

(Dr Habil) on Vilniuse Ülikooli sotsioloogiaprofessor. Tema
peamised uurimisvaldkonnad on postkommunistlik sotsiaalne
transformatsioon, ajaloo ja sotsiaalteaduste filosoofia, ajalooline
võrdlev sotsioloogia ning Max Weberi ühiskonnateooria. (1.4)

Autorid

Vello Pettai

(PhD) on Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor. Tema
peamiseks uurimisvaldkonnaks on parteid ja parteisüsteemid
postkommunistlikes riikides. Ühtlasi on ta uurinud nii poliitilise
eliidi arengujooni Balti riikides kui ka võrdlevalt minevikurežiimi
poliitilisi repressioone heastavaid õiguspoliitikaid. (6)

Robert Phillipson

on Kopenhaageni Ärikooli professor. Ta on kirjutanud teosed
„Lingvistiline imperialism”, „Kas ainult ingliskeelne Euroopa?”,
„Keerukas keelepoliitika” ja „Lingvistilise imperialismi jätk”.
Tema uurimissuundadeks on inglise keele roll globaliseeruvas
maailmas, keelelised õigused, makrosotsiolingvistika ja
keelepedagoogika. (5.6.2)

Ainė Ramonaitė

(PhD) on Vilniuse Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ja politoloogia
instituudi dotsent. Tema uurimisvaldkonnad puudutavad
poliitilist osalust, poliitilisi hoiakuid, valimiskäitumist ning
kodanikuühiskonda. (6)

Meilutė Ramonienė

on Vilniuse Ülikooli leedu filoloogia osakonna dotsent. Ta
on uurinud rakenduslingvistikat, võõrkeelte õpetamist,
sotsiolingvistikat ja onomastikat. Ta on leedu keele kui võõrkeele
õpikute ja õpetajakäsiraamatute kaasautor. (5.3.3)

205 |

Autorid

Anu Realo

Alasdair Reid

| 206

(PhD) on Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonna vanemteadur
isiksusepsühholoogia alal. Ta on olnud külalisprofessor
mitmes Belgia, Soome, Islandi, Madalmaade, Rootsi ja
Šveitsi ülikoolis. Ta huvitub isiksusepsühholoogiast ja
kultuuridevahelisest psühholoogiast ning on teinud uurimistööd
kultuurilistest ja individuaalsetest variatsioonidest isiksuse
arengus, emotsionaalsest kogemusest, individualistlikest ja
kollektivistlikest suhtumistest ning subjektiivsest heaolust. (3.5)

(MA) on rahvusvahelise konsultatsioonifirma Technopolis
Group Brüsseli ja Tallinna kontori eest vastutav direktor,
innovatsioonipoliitika ja regionaalarengu küsimuste ekspert. (1.5)

Ave Roots

on teadusmagister sotsioloogia erialal. Praegu õpib ta
sotsioloogia doktorantuuris Tartu Ülikooli sotsioloogia ja
sotsiaalpoliitika instituudis ning töötab samas assistendina.
Tema peamine uurimisvaldkond on sotsiaalne stratifikatsioon ja
sotsiaalne mobiilsus Eestis peale taasiseseisvumist. (3.1)

Viive Ruus

(PhD) on Tallinna Ülikooli haridusteaduste emeriitprofessor.
Tema uurimistöö on suunatud õppekavaarendusele, hariduse
väärtustamisele ning õppurite akadeemilisele arengule. (4)

Autorid

Maarja Siiner

Riina Sikkut

Veiko Spolitis

Vlada Stankūnienė

(MA) on lõpetamas keelepoliitika-teemalist doktoritööd Tartu
Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis. Ta töötab
Kopenhaageni koolituse ja tööhõive ameti lõimumisnõustajana.
(5.1, 5.2, 5.3.1, 5.5, 5.5.2)

(MSc) on Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS tervisepoliitika
analüütik, kelle huvivaldkondadeks on tervisesüsteemi
efektiivsus ja jätkusuutlikkus. On töötanud analüütikuna
rahandusministeeriumis ja Swedbankis. 2010. aastal lõpetas
ta London School of Hygiene and Tropical Medicine ja London
School of Economics and Political Science magistriprogrammi
tervisepoliitika, tervishoiusüsteemi planeerimise ja rahastamise
teemal. (2.2)

lõpetas bakalaureuseõpingud Tartu Ülikoolis. Magistrikraadi
Euroopa uuringute alal omandas ta Kesk-Euroopa Ülikoolis
Budapestis, jätkab õpinguid Helsingi Ülikooli doktorantuuris,
teemaks valitsemisprobleemid Balti riikides viimase 10 aasta
jooksul. Veiko Spolitis töötab Riia Ülikoolis õppejõuna ja on
ühtlasi Läti Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teadur. Alates 2010.
aastast on ta Läti Kaitseministeeriumi parlamendisekretär. (7.3)

(prof habil dr) on Leedu rahvastiku-uuringute instituudi direktor
ja Leedu sotsiaaluuringute keskuse asedirektor. Tema põhilised
uurimissuunad on demograafia areng, perekond, viljakus ja
perepoliitika. (2.4)

207 |

Autorid

Erik Terk

Peeter Vihalemm

Triin Vihalemm

Dr Ramūnas Vilpišauskas

Viktorija Zilinskaite
| 208

(PhD) on Tallinna Ülikooli (TLÜ) professor, Eesti Tulevikuuuringute Instituudi direktor. Uurimistöö põhisuunad: tulevikuuuringud, majandusarengu seosed sotsiaalsete ja poliitiliste
arengutega, arengu kavandamine riikide ning regioonide tasandil.
(1.5, 7.2, 7.3)

(PhD) on Tartu Ülikooli meediauuringute vanemteadur,
emeriitprofessor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on
ühiskondlikud muutused siirdeaja Eestis, meediasüsteem
ja meediakasutus Eestis, rahvusvaheline sotsiaalne ruum
Läänemere regioonis. (1.2, 1.3, 1.6)

on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni
instituudi kommunikatsiooniuuringute professor. Peamisteks
uurimisvaldkondadeks on kollektiivne identiteet ja sellega
seonduvad kommunikatiivsed praktikad (meediakasutus,
keelekasutus ja -hoiakud, kollektiivne mälu jne) ning
siirdeühiskondade kultuur ja subkultuurid. Paljud tema
publikatsioonid käsitlevad venekeelse elanikkonna kultuurilist
(ümber)kohanemist pärast Eesti taasiseseisvumist. (5.1, 5.2, 5.3.1,
5.5)

on Vilniuse Ülikooli professor, nimetatud ülikooli rahvusvaheliste
suhete ja poliitikateaduste instituudi direktor. Ta oli aastatel
2004–2009 Leedu Vabariigi presidendi Valdas Adamkuse
majandusnõunikuks. Tema uurimisvaldkondadeks on
siirdemajanduse ja regionaalse koostöö poliitökonoomilised
aspektid, Euroopa Liidu integratsioon ja poliitikad. (7.1, 7.3)

(PhD) on Leedu sotsiaaluuringute keskuse teadussekretär. Tema
peamine uurimisvaldkond on kultuurisotsioloogia. (4)

Fotovõistlus
„Siin on ilus elada”
Eesti Koostöö Kogu korraldas Eesti Inimarengu Aruande illustreerimiseks fotovõistluse „Siin on ilus elada”.
Analoogselt on toimitud juba neljal korral. Nii on alguse saanud traditsioon, et inimarengu aruannet illustreerivad üldrahvalikul loovtööde võistlusel auhinnatud ja äramärgitud tööd.
Võistlusel kutsuti jagama inimeste endi poolt jäädvustatud väärtuslikke hetki elust. Kaadreid, mis haakuksid meie iseseisvusaastatega, õnneliku elu ja rahuloluga – sellega, mis on isiklikult igaühele tähtis! Suunisteks oli
antud kolm kategooriat:
• Eestimaa värvid
•

Vabaduse lapsed

•

Meie Läänemere naabrid

Fotovõistluse auhinnad panid välja AS Tallink ja AS Eesti Ajalehed.
Konkursile laekunud tööde hulgast tegi valiku žürii Eesti Kunstiakadeemia rektori Signe Kivi juhtimisel.
Täname kõiki, kes andsid oma panuse Eesti ühte esinduslikumasse raamatusse.

Võidutöö

LUULE GERMAN Saare memmed

209 |

Vabaduse lapsed

ELLE METS (50) Saiapood Iisakus
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” võidutööd

ELLE METS (50) Tartu linna päev 2008
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Vabaduse lapsed

MAURI ABNER (36)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” võidutööd

MIRJAM VARIK (21)
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Eestimaa värvid

JÜRI TALTS (43) Matsalu heinapallid

KADRI TULEV (27)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” võidutööd

KRISTINA MÄGI (30) Ootus
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Vabaduse lapsed

ALLAN TOMKER (40)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” äramärgitud tööd

ANGELA HAAS (29)
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Vabaduse lapsed

Kadri Karjus (36)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” äramärgitud tööd

Mauri Abner (36)
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Eestimaa värvid

EGELY TIIDEMAA (30)
EGELY TIIDEMAA (30)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” äramärgitud tööd

MAURI ABNER (36)
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Eestimaa värvid

PRIIT ESTNA (62)
PRIIT ESTNA (62)
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Fotovõistluse „Siin on ilus elada” äramärgitud tööd

TRIINU HALLER (18)
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Eestimaa värvid

TRIINU HALLER (18) Tallinn

Meie Läänemere naabrid

PRIIT ESTNA (62) Lapimaa
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