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Õpiku kasutajale

Kaheosaline ühiskonnaõpetuse õpik sisaldab rohkelt ülesandeid ja viiteid, mis 
suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi. Õpik on 
kujundatud ja illustreeritud ajakohaselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.

Kujunduslikus mõttes on õpiku paarislehekülg üks tervik. Et luua tähenduslikke seo-
seid, on lehekülje servadele asetatud viiteid aimekirjandusele 1  , �ilmidele 2  ning 
erinevatele veebilehtedele 3  . Seejuures kehtib põhimõte, et info on kättesaadav 
asjakohastes ning mõttekates seostes ning tihti toetab ka ülesannete lahendamist.

Iga peatükk algab sissejuhatava lõiguga, milles tuuakse välja olulisemad punk-
tid, mis käesolevas peatükis vaatluse alla tulevad 4  . Peatüki sisu puudutavad 
küsimused ja ülesanded paiknevad teksti sees, seal kus neist juttu on 5  . Igas 
peatükis on ka seal käsitletuga haakuv meediatekst koos laiemat arutelu soodus-
tava küsimusega 6  . Olulisemad mõisted on seletatud lahti teksti sees 7  , kus 
neile mõistetele on näidete varal toetav kontekst loodud. Õpiku lõpus on veel ka 
täiendav mõistesõnastik.

Head õppimist!
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Turumajandus ehk kapitalism tõestas end 20. sajandi majandus-

võistluses sotsialismiga. Samas vaieldi ja vaieldakse ka praegu 

selle üle, milline peaks kapitalism olema ning kuidas turumajan-

dus täpsemalt toimima. Eelkõige on küsimus olnud selles, kas riik 

peaks sekkuma majandusse, ning kui peaks, siis mil viisil ja määral.

Majandusvabaduse indeks (Index of Economic Freedom)

Analüüsid on tõestanud, et majanduslikult vabamate riikide 

majandus areneb edukamalt. Alates 1995. aastast on The Wall 

Street Journal ja The Heritage Foundation avaldanud majandus-

vabaduse indeksit, mis kajastab kümmet vabadust 185 riigis. 

Kümme vabadust on jaotatud neljaks:
• seaduslikkus (omandiõigus, vabadus korruptsioonist), 

• valitsuse roll (�iskaalne vabadus, valitsuskulutused), 

• regulatiivne efektiivsus (ettevõtlusvabadus, töövabadus, 

rahavabadus),• turgude avatus (kaubandusvabadus, investeeringute 

vabadus ja �inantsvabadus). 
2019. aasta indeksi põhjal oli Eesti 15. kohal. Esiviisiku moodus-

tasid Hong Kong, Singapur, Uus-Meremaa, Šveits ja Austraalia.

Uurige � e Heritage Foundationi kodulehte www.heritage.org/index/. Missugune on olnud Eesti koht ma-jandusvabaduse pinge-reas viimase viie aasta jooksul? Võrrelge Eesti näitajaid naaberriikide omadega. Arutlege, miks on osa Eestist kõrgema elatustase-mega riike pingereas meist tagapool?
100–80 – vaba 79,9–70 – enamjaolt vaba 69,9–60 – mõõdukalt vaba

 59,9–50 – enamjaolt mittevaba
 49,9–0 – represseeritud

Majandusliku vabaduse määr

Euroopa riikide võrdlus majandusvabaduse indeksi 
alusel (Heritage Foundation, 

2019).
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Postkolonialism, feminism ja keskkonnaalased ehk rohelised 
teooriad kuuluvad samuti postmodernsete koolkondade hulka. 
Need lähenemised suhtuvad kriitiliselt eksisteerivatesse rah-
vusvaheliste suhete süsteemi analüüsi, kuna leiavad, et senine 
teaduslik uurimus on kõrvale jätnud mitmeid maailmapoliiti-
kat puudutavaid aspekte. Postkolonialism soovib kuuldavaks 
muuta mitte-läänelikke seisukohti, kuna suur osa analüüsist 
on läänekeskne.

Feminism leiab, et rahvusvaheliste suhete uurimine ei võta 
piisavalt arvesse inimeste sugu, ning osa feministlikke lähe-
nemisi on seisukohal, et rahvusvaheliste suhete uurimine on 
meestekeskne ehk maskuliinne, kuna peamised autorid on 
olnud mehed. Rohelised teooriad aga pööravad tähelepanu 
looduskeskkonna teemale maailmapoliitikas.

1. Milliste maailmapoliitikat puudutavate küsimustega tege-
levad erinevad postmodernsed koolkonnad? Analüüsige ühte 
neist lähemalt.
2. Otsige lisainfot kliimaaktivist Greta Thunbergi algata-
tud ülemaailmse kampaania „Koolistreik kliima eest“ kohta. 
Tehke sellest kokkuvõtlik ülevaade.

Feministlik rühmitus 
FEMEN Ukrainas 
(2011. aastal).

„Ebamugav tõde“ 2006.

Filmi peaosas on USA po-
liitik Al Gore, kes tegeleb 
jõuliselt kliimamuutus-
probleemide tutvustami-
sega laiemale üldsusele. 

Roland Barthes. 
Mütoloogiad. 
Varrak, 2004.
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Riigi majanduslikku edukust saab mõõta, võttes aluseks mõningad 

majanduse arengu näitajad. Tänapäeval on teenuste ja kaupade 

tootmine tihtipeale protsess, milles teevad koostööd erinevad 

ettevõtted. Sellises tootmisprotsessis tekkiv lisandväärtus on üks 

olulisemaid riigi majanduse edukuse mõõdupuid. Käesolevas 

peatükis käsitleme majanduse arengutendentse, vaatleme, kui-

das arvutatakse SKT-d ning millest tuleneb majanduse tsüklilisus.

Majanduse põhinäitajad

Üheks olulisemaks näitajaks riigi majandusliku käitu-

mise hindamisel peetakse sisemajanduse kogutoodan-

gut (lühend SKT, ka SKP – sisemajanduse koguprodukt). 

Sisemajanduse kogutoodang on mingi ajaperioodi – tava-

liselt aasta või kvartali – jooksul riigis loodud uus väärtus 

ehk lisandväärtus.

Lisandväärtus tekib tootmisprotsessi käigus. Tänapäeval on 

erinevate hüviste tootmiseks vaja väga paljude ettevõtete koos-

tööd. Lihtsustatult saab seda vaadelda näiteks protsessina, kus 

talus toodetud piimast valmistatakse piimatööstuses juust, mis 

pakendatakse ja veetakse laiali kauplustesse, kust tarbijad seda 

osta saavad. 

3.5.MAJANDUSKASV

 JA MAJANDUSE TSÜKLILISUS

Kaie Kerem, Maie Rand-

veer. Mikro- ja makro-

ökonoomika põhikursus. 

Külim, 2007.

Mõned teadlased on 

teinud või teevad vahet 

SKT ja SKP vahel, kuid 

tavakasutuses on neil 

sama tähendus. Eesti 

Keele Instituut soovitab 

SKT-d.

Ligikaudne skeem väär-

tuse kujunemisest piima 

tootmise ja müügi käigus.

Talupidamine 

müüb piima 

300 € eest

Piimakombinaat: 

väärtuse 

suurenemine 200 €

Hulgiladu:

väärtuse kasv 50 €

Pood:

väärtuse kasv 

150 €

Piim 300 €

Juust 500 €

Pakendatud 

juust 550 €

Juust poes 

700 €
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Inimese majandusliku tegevuse eesmärgiks on toota kaupu ja 
teenuseid, et rahuldada oma vajadusi ja soove. Mitme sellise 
vajaduse, näiteks toidu ja eluaseme olemasolu, on vajalik ellu-
jäämiseks. Teised pole küll nii olulised, kuid me soovime erine-
vatel põhjustel neid siiski omada või kasutada, näiteks lugeda 
raamatuid, käia välismaal puhkusel või restoranis söömas. 
Seega on majanduskeskkond ja selle tundmine inimühiskonnas 
olulisel kohal. Käesolevas peatükis tuleb vaatluse alla tootmine 
ning sellega seonduvad majanduslikud aspektid ja ressursid 
(loodusressursid, tööjõud, kapital jt). Käsitleme valikuid ja otsu-
seid, millega peab tänapäeva tarbimisühiskonnas arvestama.

Majanduse põhiküsimused

Inimeste soovid kasvavad pide-
valt – kui üks vajadus on täidetud, 
tekib varem või hiljem mõni uus. 
Olgu selleks siis soov saada endi-
sest parema kvaliteediga kaupa 
või tarbida midagi teistsugust. 
Selline käitumine on inimestele 
alati omane olnud. Tänapäeva 
jõukates ühiskondades on meie 
soovid aga väga mitmekesised 
ning muutvad kiirelt ja sageli.

Meenutage ajalootunnis õpitut. Millistel inimühiskonna
arenguetappidel võib rääkida juba majandusest ja kauba-
tootmisest?

Probleemiks võib aga muutuda see, et inimeste kõiki soove pole 
võimalik täita, sest selleks ei jätku lihtsalt ressursse. Ressursside 
nappuses peavad nii tarbijad, tootjad kui ka riikide valitsused 
tegema valikuid, mida, kui palju, kuidas ja kellele toota.

       3.1.MAJANDUSE KOLM PÕHIKÜSIMUST

Raul Eamets jt. Sissejuha-
tus majandusteooriasse. 
Tartu Ülikooli Kirjastus, 
2005.

1980-ndatel polnud Eestis 
kõigis kodudes telefoni. 
1990-ndatel hakati tasapisi 
kasutama mobiiltelefone, 
mis olid suured ja kallid. 
Praeguseks on Eestis 
peaaegu igaühel oma 
mobiiltelefon, kusjuures 
noorematel on valdavalt 
nutitelefonid.
Kas Google'i targad prillid 
leiavad edaspidi samasu-
gust massilist kasutust?
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Küsimus on just nimelt tootmises.

Ettevõtete eesmärk on suurendada kasumit ning sellest läh-
tuvalt teevad nad ka valikuid, kuid siingi võib käitumine erineda. 
Mõned eelistavad kohe suurt kasumit ega mõtle tulevikule, tei-
sed soovivad aga pikaajalist kasumit, kuigi see võib lühiajaliselt 
tähendada väiksemat tulukust.

Sarnaste valikute ees seisab iga inimene ka üksikult: milliseid 
kaupu ja teenused tarbida, millises koguses ning kuidas neid 
kätte saada. Inimesed püüavad teha valikuid, mis tagavad nende 
soovide võimalikult täieliku täitumise – tarbida maksimaalses 
koguses hüvesid. Tihtipeale arvestatakse toodet ostes selle pika-
ajalise kasulikkusega ehk kvaliteedi ja tootja garantiiga. Harvem 
võetakse arvesse konkreetse toote kaubamärki või selle tarbi-
mise prestiižikust. Viimased aspektid ei pruugi anda tarbijale 
kohest kasu; vastupidi – tekitavad hoopis lisakulu, kuna kipuvad 
olema teistest sarnastest toodetest kallimad.

Vaata lisaks majandus- ja 
kommunikatsiooni-
ministeeriumi videoloen-
gut  „Ettevõtluse roll Eestis“ 
(Juhan Parts, Andres Arrak, 
2010).

Esmalt tuleb teha valik, milliseid kaupu ja teenuseid toota. Tundub, 
et põhiliste ja kõige olulisemate kaupade ja teenuste puhul ei ole 
valikuvõimalus raske, kuid ka siin tuleb otsustada, millise kvalitee-
diga ja millises mahus kaupu ja teenuseid me vajame.

Teisalt on küsimus selles, kuidas neid kaupu ja teenuseid toota ehk 
kuidas kasutada ressursse kõige paremal viisil. Näiteks tuleb arengu-
maades otsustada, kas ravimisel keskenduda nakkushaigustele, 
mis on surmavad, või ravida ka teisi haigusi, mida põevad vähe-
sed, kuid mille ravi on väga kallis (nt kasvajad või südamehaigused). 
Arengumaades on teravalt esil ka hariduse küsimus: kas tagada 
riiklikult kõigile lastele võrdselt elementaarne haridus või toetada 
üksikute kesk- ja kõrgharidust. Jõukamates riikides tuleb teha teist-
suguseid valikud: näiteks kas kasutada linnaäärseid maid linna laien-
damiseks ja uute elamute ehitamiseks, jätkata seal põlluharimisega 
või hoopiski rajada sellesse paika puhkeala.

Lõpuks tuleb teha ka valik selles osas, kes neid kaupu ja teenuseid 
kasutavad. Kui ressursse kõigile ei jätku, kas siis peaksid sellest kõik 
ilma jääma või on kellelgi neile siiski õigus? Milline peaks olema mii-
nimum, mille iga inimene mingist kaubast või teenusest saab? Kas 
peaksime eelistama noorte harimist või vanade inimeste ravimist? 

kuidas
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diga ja millises mahus kaupu ja teenuseid me vajame.

Teisalt on küsimus selles, kuidas neid kaupu ja teenuseid toota ehk 
kuidas kasutada ressursse kõige paremal viisil. Näiteks tuleb arengu-
maades otsustada, kas ravimisel keskenduda nakkushaigustele, 
mis on surmavad, või ravida ka teisi haigusi, mida põevad vähe-
sed, kuid mille ravi on väga kallis (nt kasvajad või südamehaigused). 
Arengumaades on teravalt esil ka hariduse küsimus: kas tagada 
riiklikult kõigile lastele võrdselt elementaarne haridus või toetada 
üksikute kesk- ja kõrgharidust. Jõukamates riikides tuleb teha teist-
suguseid valikud: näiteks kas kasutada linnaäärseid maid linna laien-
damiseks ja uute elamute ehitamiseks, jätkata seal põlluharimisega 
või hoopiski rajada sellesse paika puhkeala.

Lõpuks tuleb teha ka valik selles osas, kes neid kaupu ja teenuseid 
kasutavad. Kui ressursse kõigile ei jätku, kas siis peaksid sellest kõik 
ilma jääma või on kellelgi neile siiski õigus? Milline peaks olema mii-
nimum, mille iga inimene mingist kaubast või teenusest saab? Kas 
peaksime eelistama noorte harimist või vanade inimeste ravimist? 

kuidas
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Nimetage kaupu ja teenuseid, mis on teie jaoks hädavajalikud.

Üldjoontes võib täheldada, et mingite konkreetsete tunnuste 
põhjal on inimesed oma valikutes sarnased. Need tunnused või-
vad tuleneda vanusest, harjumustest, elukohast, usulistest vaa-
detest, haridusest ja veel paljust muustki.

Arutlege, millised toote omadused määravad inimeste kauba-
valikuid. Millised omadused on olulised teie jaoks?

Ühiskonna valikud kujunevad nii üksikisikute ja ettevõtete 
valikute põhjal kui ka ühiskonnasisese diskussiooni tulemu-

sel. Viimane võib toimuda 
nii avalikult meedias kui 
ka inimeste omavahelises 
suhtluses. Ühiskonna vali-
kud väljenduvad tihtipeale 
valimistulemuste kaudu, 
kuid ka nn kirjutamata 
reeglitena. Valimistel saa-
vad suurema toetuse need 
kandidaadid ja erakonnad, 
kelle vaated valijatele roh-
kem meeldivad, seega on 
neil võimalik ka oma seisu-
kohti ellu viia. Nii saavadki 
valijad omakorda mõjutada 
valitsusotsuseid, näiteks 

detest, haridusest ja veel paljust muustki.

Rõivavalik sõltub kandja 
vanusest, elukohast, 
tõekspidamistest jne. 
Paljudel erialadel võivad 
aga tööl olla eetikakoo-
deksiga kehtestatud nii 
käitumis- kui ka rõivastu-
misreeglid.

„Kõikvõimas roheline“   
(Urmas Nemvalts. 
Postimees, 03.01.2013).

!
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makse või riigi kulutuseelistusi. Käitumis- ja rõivastumisreeglid ei 
ole tänapäeval täpselt seadustatud, kuid ometi püüame igapäeva-
elus, sealjuures ka tööl jälgida ühiskonnas tunnustatud norme. Nii 
nagu iga inimese soovid, vajadused ja arvamused muutuvad, kuju-
nevad ümber ka ühiskonna valikud.

                                                                    
Valimiskompass

Postimees, Del�i ja Rahvusringhääling (ERR) töötasid 2019. 
aasta riigikogu valimisteks välja oma valimiskompassid. Need 
on mõeldud aitama valijal välja selgitada, mil määral tema vaa-
ted sarnanevad erinevate erakondade ja kandidaatide vaadetega. 
Oma valimiskompassi koostasid ka mitmed muud organisat-
sioonid. Näiteks Eesti Erametsaliit ning Metsa- ja Puidutööstuse 
Liit koostasid spetsii�ilise metsandusteemalise valimiskompassi, 
mis põhines erakondade nägemusel Eesti metsanduse tulevi-
kust, Eesti looma- ja looduskaitseorganisatsioonid lõid kolme 
loomakaitseteemalise küsimuse põhjal oma valimiskompassi.

Postimehe tellimusel läbi viidud küsitluse järgi (valim 1181, 
Kantar Emor) peeti etteantud teemavaliku hulgast kõige olulise-
maks valimisteemaks maksupoliitikat (28%). Kõrgema sissetu-
lekuga vastajad pidasid maksupoliitika teemat olulisemaks kui 
madalama sissetulekuga inimesed. Mitte-eestlaste seas oli pea-
mine valimisteema eestikeelse hariduse küsimus (27,2%) ning 
õpilaste ja tudengite seas oli keskne valimisteema maailmavaa-
teline väärtuskon�likt (22%).

Küsitluse kohta loe pikemalt Postimehest Urmas Jaaganti artiklist „Küsitlus: 
olulisim valimisteema on maksupoliitika“.

Tootmisressursid ja nende piiratus

Ressursside piiratus tähendab seda, et valides ühe või teise 
kauba tootmise ja tarbimise, piirame mingi teise kauba või tee-
nuse tootmist ja tarbimist. Ettevõtja peab otsustama, kas ta too-
dab odavamat, aga vähem kvaliteetset kaupa, mida saab rohkem 
müüa, või kvaliteetsemat, aga kallimat kaupa. Kui ettevõtja otsus-
tab, et toodab mõlemat, peab ta tegema valiku, millises koguses 

Arutlege, mis mää-
rab ühiskonna vali-
kuid ning millised 
valikud on praegu-
ses Eesti ühiskonnas 
eriti aktuaalsed. 
Kuidas võiks mee-
diakajastus mõju-
tada inimeste 
suhtumist poliiti-
lisse süsteemi?
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Tarbimiseks tuleb kaubad 
kõigepealt toota ning 
selleks on vaja tootmis-
ressursse ehk tootmis-
sisendeid: loodusvarasid, 
tööjõudu ning masinaid 
ja seadmeid. Tihtipeale 
lisatakse tootmisressurssi-
de loendisse ka ettevõt-
likkus.

ühte või teist kaupa toota. Ka meie peame otsustama, kas lähme 
õhtul kinno või teatrisse – ei saa minna mõlemasse korraga.

Tavaliselt tajutakse majanduslike otsuste tegemisel pii-
ranguna raha, mis kajastab tõsiasja, et rahata pole tänapäeval 
võimalik kaupu ja teenuseid osta – raha on üldkasutatav mak-
sevahend ja väärtuse mõõt. Kauba või teenuse hind, mis väljen-
dub rahas, kajastab kõige muu kõrval ka selle kauba või teenuse 
koguselist piiratust. Igal ajahetkel on saadaval mingi konkreetne 
hulk töötajaid, masinaid, maad ja loodusvarasid. Need võivad, aga
ei pruugi aja jooksul muutuda. Kui praegu on Eestis 560 000 
töötajat, siis lühikese ajaga ei saa neid olla 800 000, kuid 
565 000 või 555 000 töötajat on täiesti võimalik.

Nimetage peamised tootmisressursid. Kuidas on igaüks neist 
ajaloo jooksul muutunud?

Loodusressursside hulka kuuluvad maavarad, kuid samuti põllu-
maa, kliima, tuul, vesi, mets, linnud-loomad.

Maavarasid on piiratud hulgal. Samuti pole kõiki teadaole-
vaid maavarade ressursse võimalik tänapäevase tehnoloogia 
juures kasutada. Näiteks võib nende kättesaamine osutuda 
kulukaks või keeruliseks – ressursid paiknevad liialt sügaval või 
väärtusliku põllumaa all. Niisiis võib maavarade kaevandami-
sega omakorda kaasneda kahju teistele loodusvaradele, näiteks 

tootminetootmine

loodusressursid

tööjõud masinad 
ja seadmed

ettevõtlikkus
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hävib väärtuslik põllumaa või reostub vesi ja õhk. Me ei saa välis-
tada, et tulevikus osatakse maavarasid kasutada efektiivsemalt 
ja kaevandada paremal viisil, seetõttu tuleb tõdeda, et praegune 
tegevus võib hävitada inimeste võimalusi kasutada neid varasid 
tulevikus.

Millised riskid on seotud intensiivse põlluharimisega? 

Maavarade kõrval võib ka teiste loodusressursside kasutami-
sel ilmneda piiranguid. Suuremad riskid on seotud põllumaa ja 
veega. Põllumaa hulk on maailmas piiratud ning selle hulga suu-
rendamine on äärmiselt keeruline kui mitte võimatu. Intensiivne 
põlluharimine muudab pinnase viljatuks, mille tulemuseks on 
haritava maa vähenemine ja saagikuse langus, mistõttu ei pruugi 
kasvaval elanikkonnal jätkuda piisavalt toitu. Ajaloos on juhtu-
nud korduvalt, et inimesed on oma tegevusega keskkonda oluli-
selt muutnud, mille tagajärjel on isegi tsivilisatsioonid hävinud.

Millised on Eesti peamised loodusressursid? Millised on Eesti 
tähtsaimad maavarad?

Inimese majandustegevus mõjutab paratamatult looduskesk-
konda. Üha paremini mõistetakse, et tegutsedes tuleb minimee-
rida mõjusid loodusele ning jälgida, et loodusressursse jätkuks 

68,7% liustikud ja igilumi

30% põhjavesi

0,3% jõed, järved, sood 0,9% muu0,3% jõed, järved, sood

97% merevesi

3% magevesi

VEEVARUD KOKKU

Kuidas suhtutakse erineva-
tes piirkondades maailma 
veevarudesse?

MAGEVEEVARUDE JAGUNEMINE

(UNESCO)
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ka tulevastele põlvedele. Inimese majandustegevus peab olema 
jätkusuutlik. Jätkusuutlik loodusressursside kasutamine 
tähendab seda, et tarbida tuleb kogustes, mis tagavad loodus-
varade taastumise, ning võimaluste piires peab kasutama 
taastuvaid loodusressursse (nt metsa, tuult).

Taastumatuid loodusres-
sursse tuleb tarbida võima-
likult tagasihoidlikult ja teha 
seda teisi loodusvarasid ja 
nende tulevasi kasutusvõima-
lusi kahjustamata. Tänapäeva 
tootmises ja tarbimises on 
väga olulisel kohal taaskasu-
tus. See võimaldab kasutada 
ressursse loodusele lisasurvet 
avaldamata ja vähendab taas-
tumatute varude tarvitamist 
ning saastamist. Looduse saas-
tamine ei hävita üksnes ühte 
piirkonda, vaid mõjub halvasti 
inimühiskonnale tervikuna.

Millised loodusressursid on piiratud, millised piiramatud?

Tootmist ei saa olla ilma masinate ja seadmeteta. Neid nime-
tatakse tihti ka põhivaraks või füüsiliseks kapitaliks, et eris-
tada seda rahast ehk �inantskapitalist. Põhivara alla kuuluvad 
lisaks masinatele ja seadmetele ka ehitised ning erinevad 
rajatised, nagu raud- ja maanteed, sidekaablid jm. Viimaseid 
nimetakse ka infrastruktuuriks ehk taristuks. Masinaid ja 
seadmeid iseloomustab see, et neid kasutatakse tootmises 
korduvalt ja pikaaegselt, tehnoloogiad on aga aja jooksul olu-
liselt muutunud. Üldine tendents on, et uuemad masinad ja 
seadmed on tootlikumad – nendega saab valmistada varase-
mast rohkem ja kvaliteetsemaid kaupu. Uute ja tootlikemate 
seadmetega saavutatakse ajaline võit ning kasutatakse vähem 
loodusressursse ja tööjõudu.

Oluline tootmisressurss on ka tööjõud – inimese oskus 
luua teiste tootmissisenditega hüvesid ehk väärtusi.
Tööjõuta poleks võimalik kaupu ja teenuseid luua. See pole 

Tulenevalt jäätmeseadu-
sest on Eestis jäätmete 
liigiti kogumine kohus-
tuslik. Eesti on võtnud 
eesmärgiks, et alates 2020. 
aastast tuleb ringlusse võt-
ta vähemalt 50 protsenti 
kodumajapidamistest pä-
rinevatest paberi-, metalli-, 
plasti- ja klaasijäätmetest, 
muudest liigiti kogutud 
kodumajapidamisest ja 
muudest allikatest pärine-
vatest jäätmetest.

!

!

Jäätmete sortimise ABC 
ehk mida ja kuidas sortida 
saad lugeda keskkonnami-
nisteeriumi kodulehelt.
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lihtsalt inimese füüsiline jõud, vaid sisaldab ühtlasi mitme-sugu-
seid teadmisi, oskusi ja kogemusi. Tänapäeval on selliste „peh-
mete” väärtuste roll tootmises oluliselt suurem ning kõik märgid 
osutavad sellele, et nende tähtsus üksnes kasvab. Tööjõu väär-
tuste hulka kuuluvad lisaks teadmistele, kuidas ühte või teist 
toodet toota või seadet kasutada, ka oskused suhelda ja koos 
töötada.

Ettevõtlikkus kui tootmisressurss on kogum inimese omadusi, 
mis võimaldab tootmise käivitada ja elus hoida. Ettevõtlikud 
inimesed ei karda ebaõnnestuda ja neil on julgust katsetada. 
Ettevõtlikkus ei pruugi alati kaasa tuua ettevõtte loomist, nii 
mõnedki ettevõtlikud inimesed realiseerivad end poliitikas, ava-
likus teenistuses või loometöös. Seega võib ettevõtlikkust vaa-
delda ka kui isikuomadust, mis hõlmab loovat mõtlemist, julget 
algatamist, arukat tegutsemist, vastutamist ning hoolivust.

Arutlege, millisest tootmisressursist valitseb Eestis suurim 
puudus. Milliseid omadusi ja oskusi nõutakse tänapäeva 
töötajalt?

Ettevõtted peavad muu-
seas otsustama, millises 
ulatuses nad tööjõudu 
ehk inimressursse oma 
tootmises kasutavad. 
Järjest enam kasvab 
inimeste füüsilise jõu ja 
tootlikkuse kõrval n-ö 
„pehmete“ väärtuste roll. 
Arukad ettevõtjad 
hoolitsevad selle ees, et 
nende töötajad oleksid 
motiveeritud ning huvi-
tatud teadmiste pidevast 
täiendamisest.
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Ühiskonna majanduslik areng sõltub suuresti sellest, milliseid 
valikuid majandustegevuses tehakse – kuidas on vastatud kol-
mele põhiküsimusele (vaata peatükki 3.1.) Eri ühiskondades on 
tootmine, loodud väärtuste – kaupade ja teenuste – ühiskon-
nasisene jaotamine ja tarbimine korraldatud erinevalt. Kuidas 
seda tehakse, sõltub nii sellest, kellele kuuluvad tootmisvahen-
did, sellest, kes saavad otsustada, kuidas tootmist korraldada, 
kui ka sellest, kuidas otsustatakse toodetud kaupade ja teenuste 
tarbimise üle. Käesolevas peatükis vaatleme peamisi majandus-
süsteeme – naturaal-, käsu- ja turumajandust – ning ka olulise-
maid majandusmõtte koolkondi.

Kolm peamist majandussüsteemi

Üldiselt saab majandussüsteemid jagada tavamajanduslikeks, 
käsumajanduslikeks ja turumajanduslikeks.

Tavamajandus ehk naturaalmajandus on inimühiskonda-
des läbi aegade olnud domineeriv majanduskorraldus. Valdavalt 
on need olnud põllumajanduslikud ühiskonnad, milles suurema 
osa toodangust tarbivad tootjad ise. Otsuste tegemisel toetutakse 
kogukonnas või perekonnas levinud tavadele ja harjumustele, seal-
hulgas ka religioonile, näiteks on mingid tooted mittepühad või 
pühad ning seega neid ei tarbita ega toodeta. Tavamajanduses toi-
mub kaubavahetus tagasihoidlikus mahus ning tihtipeale barter-
tehingutena ehk kaup kauba vastu vahetusena. Tänapäevaks 
on tavamajanduslikke ühiskondi väga vähe alles jäänud, eel-
kõige võib neid kohata mõningates arengumaades – näiteks 
Amazonase džunglites, Aasia või Aafrika maakohtades.

Meenutage ajalootunnis õpitut, millal valitses Euroopas, 
sh Eestis naturaalmajandus.

Käsumajanduses teevad suurema osa majanduslikest otsustest 
ühiskonnas domineerivad jõud. Kõige tuntum käsumajanduse liik 
on tsentraalne plaanimajandus, mis oli veel mõned kümnendid 
tagasi levinud sotsialistlikes riikides, sh Eestis. Tänapäeval on 

       3.2.MAJANDUSSÜSTEEMID

Enno Tammer. Nõukogu-
de aeg ja Eesti inimene. 
Tammerraamat, 2012.
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puhtalt plaanimajanduslik Põhja-Korea, väga palju on plaanima-
jandust Kuubas ja ka Hiinas. Plaanimajandus on tavaliselt seotud 
mingi ideoloogiaga, 20. sajandil olid nendeks sotsialism ja kom-
munism. Sotsialistlik plaanimajandus toetus kommunistliku par-
tei juhtkonna arvamusele sellest, mida ühiskonna liikmed vajavad.

20. sajandi sotsialistlikud ja kommunistlikud valitsused tugi-
nesid Karl Marxi (1818–1883) ideedele. Marx kirjeldas vastu-
olusid ühiskonnas ja majandussuhetes, kuid paljusid järeldusi 
mõjutasid tema poliitilised vaated ja arvamus, et kapitalism peab 
kokku varisema (ning hiljem meeleheide, et seda ei juhtunud). 
Ideoloogilise jäikuse üheks põhjuseks oli Marxi veendumus, et 
oluline osa ühiskonna arengust on ette määratud ja paratamatu. 
Marksismi praktiliste rakenduste ebaõnnestumine osutab selle 
suurematele nõrkustele, mis ei arvestanud inimeste käitumist 
mõjutavate teguritega ja inimkäitumise muutlikkusega. Olles 
küll põhjalikult uurinud minevikus toimunud murranguid, ei 
suutnud Marx uskuda kapitalistliku majanduse muutumisse.

Nimetage Karl Marxi majandus- ja ühiskonnateooria põhisei-
sukohad. Milles Marx eksis? Kuidas on marksism mõjutanud 
20. sajandi maailma ajalugu?

Sotsialistlik plaanimajandus toetub ideele, et targalt planeeri-
des on võimalik kasutada ressursse tervele ühiskonnale parimal 
viisil, tagades nii kõigi ühiskonnaliikmete võrdse heaolu. Selline 
lähenemine ei arvesta aga inimeste käitumist mõjutavaid tege-
likke motivaatoreid ning asjaolu, et inimestel on erinevad soovid 
ja vajadused. Samuti ignoreerib sotsialistlik plaanimajandus tõsi-
asja, et on võimatu leida kõigile sobivat tarbimistaset ja sealjuures 
tagada tarbimise võrdsust. Tsentraalne plaanimajandus osutus 
äärmiselt kohmakaks ja aeglaseks ning reaalsuses hoopiski suu-
rendas ühiskondlikku ebavõrdsust. Selline lähenemine ei suutnud 
kohaneda inimeste vajadustega ning raiskas liiga palju ressursse.

Suurele depressioonile 
pühendatud monument. 
1920–1930. aastatel tabas 
maailma sügav majan-
duskriis, mis suurendas 
rahulolematust ja eba-
võrdsust kõikjal maailmas. 
Majanduskriis tabas ka 
Eestit. Sotsiaalse turvalisuse 
puudumine, suur tööpuu-
dus ja vaesus lõid soodsa 
pinnase kommunistlike 
ja teiste äärmusideede 
levikule, mis omakorda 
aitasid kaasa II maailmasõja 
puhkemisele.

Karl Marx (1818–1883) oli 
Saksamaalt pärit, aga elas 
suurema osa oma produk-
tiivsest elust Inglismaal, 
analüüsides 19. sajandi 
keskpaiga majandust ning 
ressursside jaotust. Tema 
olulisim teos oli „Kapital“.
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Arutlege, miks oli sotsialistlik käsumajandus Nõukogude Lii-
dus ebaefektiivne. Millist rolli mängisid teie arvates majandus-
probleemid sotsialistliku süsteemi kokkuvarisemisel?

Turumajanduses tehakse tootmist, jaotust ja tarbimist puu-
dutavad otsused turujõudude mõjul ehk toetutakse nõud-
luse ja pakkumise vastastikusel mõjul kujunevale hinnale. 
Otsustajateks on kaupade ja teenuste tootjad ning tarbijad. 
Turumajanduse toimimist ja selle efektiivsust ressursside pai-
gutumise seisukohalt kirjeldas esmakordselt inglise �ilosoof 
Adam Smith (1723–1790), kes iseloomustas seda protsessi kui 
nähtamatu käe toimimist. Kui mingi toote järgi on nõudlus, siis 
leidub alati keegi, kes on valmis seda kaupa tootma. Kui nõudlus 
kasvab, tõuseb kauba hind ja ergutab teisigi sama kaupa tootma, 
kuid nõudluse vähenedes kauba hind langeb ning seega muudab 
ka tootmise vähem ahvatlevaks. Mõne aja jooksul jõuab majan-
dus taas tasakaaluseisu, kus toodetakse just seda kaupa ja selli-
ses koguses, mida tarbijad vajavad.

Segamajandus ehk majandussüsteemid praktikas

Reaalsuses puhast turu- ja käsumajandust ei eksisteeri, vaid 
ühiskonnad kombineerivad mitmesuguseid otsustus- ja valiku-
viise erineval viisil. Ka naturaalmajanduses on üldjuhul turu-
majanduslikke elemente, kuigi suhteliselt vähesel määral, ning 
samamoodi on sealt võimalik leida käsumajanduse ilminguid. 
Seega on tänapäeval tegemist segamajandusega, ning olene-
valt erinevate otsustusmehhanismide kasutamise ulatusest 
räägitakse kas sotsialistlikemast või kapitalistlikematest 
majandustest.

Adam Smith (1723–1790).

!

Selleks, et Eesti tehas 
saaks midagi uut toota, 
pidi tihtipeale nõusoleku 
hankima Moskva ministee-
riumist. See tähendas, et 
Eesti tehase direktor pidi 
veenma Moskva ministee-
riumi ametnikku, et uut 
toodet on kindlasti hädasti 
vaja. Sealjuures oli vaja asja 
põhjendada tollele ajale so-
bilike väidetega („töörahva 
heaolu parandamine“ jmt).

Adam Smithi peetakse 
nüüdisaegse majandus-
teaduse rajajaks ning 
klassikalise ja liberaalse 
majandusmõtte ideo-
loogiks. Oma töödes 
näitas ta, kuidas inimese 
isiklikud huvid ja sellest 
tulenev ratsionaalsus 
ning konkurents viivad 
majandusliku edukuseni.
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Kapitalismi all mõeldakse turumajandust, kus tootmisvahen-
did on valdavalt eraomanduses ja toimivad kasumiteenimise 
nimel. Vabamajanduslikus kapitalismis töötab nähtamatu käe 
mehhanism kõige laiemalt ning riigi roll on tagasihoidlik, piir-
dudes valdavalt majanduslike reeglite kehtestamisega. Sellises 
süsteemis on riiklikku jõukuse ümberjaotust suhteliselt vähe, 
mis tähendab, et riigi roll hariduses, tervishoius ja teistes sot-
siaalvaldkondades on tagasihoidlik.

Kirjeldage oma sõnadega nähtamatu käe toimimist. Tooge näiteid.

Heaolumajandus on turumajandussüsteem, kus riigi reguleeriv 
ja ümberjaotav roll on küllaltki oluline, kuid majanduses domi-
neerib siiski erakapital. Sellise majanduse puhul püütakse tagada 
ühiskonnas ühtlast heaolu, mistõttu jaotatakse tulusid olulisel 
määral ümber. Samuti tegeletakse ulatuslikult majandustegevuse 
kõrvalmõjude pehmendamisega, kuid sealjuures püütakse turu-
majanduslikku paindlikkust võimalikult suures ulatuses säi-
litada ehk mitte sekkuda tootmismahtude ja hindade kujunemisse. 
Heaolumajandust nimetatakse tihtipeale ka sotsiaalseks turu-
majanduseks ning klassikalisteks näideteks on mitmed Euroopa 
riigid – Rootsi, Soome, Saksamaa ja Prantsusmaa. Kuid isegi see 
loetelu osutab, et heaolumajandus võib olla üpriski eripalgeline.

Heaolumajanduslik ideoloogia tekkis pärast II maailma-
sõda ning selle eesmärgiks oli vältida majandusjõu liigset kont-
sentreerumist ja ebavõrdsust ühiskonnas. Heaolumajandust 
ohustavad samasugused probleemid nagu plaanimajandustki –
väga keeruline on hinnata, millisel määral peaks riik sekkuma 
majandusotsustesse, kahjustamata selle efektiivset toimimist. 
Erinevad riigid rakendavad heaolumajanduse põhimõtteid erine-
valt, samuti on aja jooksul toimunud muutusi. Näiteks rakendas 
Rootsi varasemalt üpriski laialt heaolumajanduse põhimõtteid, 
kuid kaasnenud ebaefektiivsus on tinginud selle, et Rootsi majan-
duses on viimase kümnendi jooksul riigi roll oluliselt vähenenud.

Adam Smith. Uurimus 
riikide rikkuse iseloomust ja 
põhjustest. Ilmamaa, 2005.

Reaalsuses on erinevad 
majandussüsteemid 
omavahel segunenud –
see on segamajandus. 
Oluliseks saab see, kuidas 
on majanduse kolmele 
põhiküsimusele vastatud.

 all mõeldakse turumajandust, kus tootmisvahen-

Mida toota?Mida toota? Kuidas toota?Kuidas toota?

Kellele toota?Kellele toota?
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Järjest enam räägitakse riigikapitalismist. See on majandus-
kord, kus üldjuhul toimib kapitalistlik korraldus, kuid riigiettevõtted 
domineerivad olulisemates (või kõigis) majandussektorites ning rii-
gil on otsene või kaudne kontroll ettevõtete otsuste üle. Näiteks võib 
riik määrata, millised on laenuintressid ja millised ettevõtted võivad 
üldse laenu saada. Riigikapitalismist saab rääkida mitmete endiste 
plaanimajanduslike riikide puhul, näiteks Hiina, aga ka Venemaa.

Anglo-ameerika 
tüüpi majandus Heaolumajandus Riigikapitalism

Tootmisvahendite 
omandus

Eraisikud, väga 
vähesel määral riik

Eraisikud, vähesel 
määral riik

Riik: olulisemad 
suurettevõtted; 
eraisikud: väike- ja 
keskmise suuru-
sega ettevõtted

Tootmisotsuste 
tegija

Eraettevõtted, riik 
on kehtestanud 
reeglid

Eraettevõtted, riik 
on kehtestanud 
reeglid

Olulisemad otsu-
sed teeb riik, ette-
võtete otsustused 
on piiratud

Tulude 
ümberjaotus

Mõõdukas, 
olulises osas 
vabatahtlik

Suhteliselt ulatuslik Suhteliselt 
ulatuslik

Tarbimisotsuste 
tegijad

Eraisikud Eraisikud Eraisikud, ette-
võtetepoolne 
pakkumine võib 
olla piiratud

Riigi roll 
majanduses

Väga väike Väike kuni 
mõõdukas

Domineeriv

Ressursside pai-
gutuse efektiivsus

Väga kõrge Kõrge Madal kuni mõõ-
dukas, ebaühtlane

Probleemid Kõrvalmõjud, eba-
võrdsus, ühishu-
vide alahindamine

Ebaefektiivsem, rii-
gile kulukas, pärsib 
erahuvi

Ebaefektiivne 
ressursipaigu-
tus, ebavõrdne 
kohtlemine, 
korruptsioon, 
suvalisus ja juhus-
likkus otsustamisel, 
ebakindlus

Tugevused Kiire reageeri-
mine nõudluse 
muutustele, res-
sursside efektiivne 
paigutus

Küllaltki kiire rea-
geerimine nõudluse 
muutustele, ressurs-
side üldjuhul efek-
tiivne paigutus

Ressursside 
mobiliseerimise 
võimalused vaja-
dusel suured, sest 
riigil on võimalus 
kiiresti sekkuda 
majandusse

Riigid USA, Suurbritannia Rootsi, Saksamaa, 
Prantsusmaa

Hiina, Venemaa

Erinevad turumajandusli-
kud süsteemid.
Arutlege, kuhu kuulub 
selle tabeli põhjal Eesti 
majandus.

100–80 – vaba
 79,9–70 – enamjaolt vaba
 69,9–60 – mõõdukalt vaba
 59,9–50 – enamjaolt mittevaba
 49,9–0 – represseeritud

Majandusliku vabaduse määr
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Turumajandus ehk kapitalism tõestas end 20. sajandi majandus-
võistluses sotsialismiga. Samas vaieldi ja vaieldakse ka praegu 
selle üle, milline peaks kapitalism olema ning kuidas turumajan-
dus täpsemalt toimima. Eelkõige on küsimus olnud selles, kas riik 
peaks sekkuma majandusse, ning kui peaks, siis mil viisil ja määral.

Majandusvabaduse indeks (Index of Economic Freedom)

Analüüsid on tõestanud, et majanduslikult vabamate riikide 
majandus areneb edukamalt. Alates 1995. aastast on The Wall 
Street Journal ja The Heritage Foundation avaldanud majandus-
vabaduse indeksit, mis kajastab kümmet vabadust 185 riigis. 
Kümme vabadust on jaotatud neljaks:

• seaduslikkus (omandiõigus, vabadus korruptsioonist), 
• valitsuse roll (�iskaalne vabadus, valitsuskulutused), 
• regulatiivne efektiivsus (ettevõtlusvabadus, töövabadus, 

rahavabadus),
• turgude avatus (kaubandusvabadus, investeeringute 

vabadus ja �inantsvabadus). 
2019. aasta indeksi põhjal oli Eesti 15. kohal. Esiviisiku moodus-
tasid Hong Kong, Singapur, Uus-Meremaa, Šveits ja Austraalia.

Uurige � e Heritage 
Foundationi kodulehte 
www.heritage.org/
index/. Missugune on 
olnud Eesti koht ma-
jandusvabaduse pinge-
reas viimase viie aasta 
jooksul? Võrrelge Eesti 
näitajaid naaberriikide 
omadega. Arutlege, 
miks on osa Eestist 
kõrgema elatustase-
mega riike pingereas 
meist tagapool?

100–80 – vaba
 79,9–70 – enamjaolt vaba
 69,9–60 – mõõdukalt vaba
 59,9–50 – enamjaolt mittevaba
 49,9–0 – represseeritud

Majandusliku vabaduse määr

Euroopa riikide võrdlus 
majandusvabaduse indeksi 
alusel (Heritage Foundation, 
2019).
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Olulisemad majandusmõtte koolkonnad

Turumajanduse toimimist on analüüsinud mitmed majandus-
�ilosoo�id ning nende põhjal saab rääkida erinevatest majan-
dusmõtte koolkondadest, mida üldiselt võib jagada kaheks: 
liberaalseks ehk klassikaliseks ning keinsistlikuks vooluks. 
Esimene väärtustab eraomandust ja eraisiku otsustusvabadust, 
teine leiab, et riigi roll majandusarengu juhtimisel peaks olema 
suurem (aga mitte domineeriv).

Liberaalne majandusmõte toetub Adam Smithi teooria 
edasiarendustele ning selle alla kuulub mitmeid koolkondi. 
Kõik liberaalsed koolkonnad lähtuvad mõttest, et kõige pare-
mad ja efektiivsemad majandustulemused saavutatakse 

ühiskonna jaoks siis, kui võimalikult palju otsuseid teevad 
üksikindiviidid. Seega peaks riigi roll olema minimaalne, et 
vältida olulisi turuhälbeid. Liberaalne majandusmõte toetab 
tingimusteta eraomandit ja turumajandust. Üheks liberaalse 
majandusmõtte edasiarenduseks oli neoklassikaline koolkond, 
mille olulisemaks esindajaks on Alfred Marshall (1842–1924). 
Nemad eeldavad, et majanduslikud otsused tehakse majan-
duslikule ratsionalismile tuginedes. Selle koolkonna puhul 
on mitmeid olulisi lihtsustusi, mis praktilises elus ei eksisteeri 

Vabamajanduslikus 
kapitalismis töötab näh-
tamatu käe mehanism. 
Kui mingi toote järgi on 
nõudlust, siis leidub alati 
keegi, kes on valmis seda 
kaupa tootma.


