EESTI
INIMARENGU
ARUANNE 1995
I

I I

I
\

i

— ^ Jjä

l

•

jr

/

Z

■

f

i
/

’*-■^4’ ->*V- ' "

\

X-

i

---— '

*

**

•ž; " ' “

.

rrt*

f

:

z

4

><
V

j
I

1

z

I

r

■'j

UtSO------

7

I I

I

i
I j.

-EESTI

"A

'

RAHVUSRAAMATUKOGU

2jhS<S' 652,

Esikaas:
"Võlu ja vaim 105", Raul Meel, 1994, akrüül, lõuend, 131x106 cm
Tagakaas:
"Võlu ja vaim 104", Raul Meel, 1994, akrüül, lõuend, 131x106 cm
Kas Raul Meel (sündinud 1941) on eesti kunstis olnud mässaja, esteet või viimane romantiline
kangelane?
I960, aatate lõpus konkreetse poeesiaga alustanud kunstnik, kes jättis tähelepanuta kõik
kokkulepitud kunstielu konventsioonid, võttis endale tahtmatult mässaja rolli.
1970. aatate algul alustatud suurtes graafikasarjades, eriti supersarjas "Taeva all" (1973-1979)
arendab Raul Meel puristliku esteetika võimalusi ning sellest eelistusest pole te siiani loobunud.
1985. aastal alustatud suursari "Aknad ja maastikud", aga ka 1988. aastal alustatud maalitsükkel
"Võlu ja vaim" on selgituseks kunsniku suhtele kunsti ning lubavad seepärast küsida - kas tahab
Raul Meel olla kangelane antiiksest maailmakorraldusest, kus elu käsitletakse ja suured otsused
tehakse isikliku vastutuse tasandil?
Tõenäoline see on, sest Meel ise on väitnud, et püüab "teha midagi endast täiuslikumat - need
oleksid mõttekad teod muidu nii üldises mõttetuses".
Sirje Helme, kunstikriitik
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Eesti üldandmed
Ametlik nimetus on täielikul kujul:

Põhiseadus:

Eesti Vabariik,

võetud vastu referendumil 28. juunil 1992 .

lühivorm:

Riigikorraldus:

Eesti.

Põhiseadusega on kehtestatud õigusriigi põhimõtted. Põhiseadus
tunnistab võimude lahusust ja tasakaalu, kohtute sõltumatust ja
tagab põhilised inimõigused ja -vabadused vastavalt üldtunnusta
tud põhimõtetele ja normidele. Eesti on demokraatlik parlamen
taarne vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Rahvas
rakendab kõrgeimat võimu valimisõiguslike kodanike poolt vali
tud Riigikogu kaudu ja referendumitel osalemise teel. Riigikogu
koosneb 101 liikmest ja talle kuulub seadusandlik võim.
Täidesaatev võim kuulub valitsusele. Eesti riigipea on Vabariigi
President.

Pindala:
45 215 km2

Asend:
Eesti asub Läänemere idakaldal. Eesti paikneb Ida-Euroopa plat
vormi loodeosas, kus kõrguste vahed on väikesed. Kagu- ja IdaEestis on maapind kõrgem kui Lääne-Eestis. Kõrgeim paik (Suur
Munamägi) on 318 meetrit merepinnast kõrgemal. Eestis on üle
1500 saare ja rohkem kui 1400 järve.

Elanikkond:

Pealinn:

1,516 miljonit. (1989)

Tallinn (elanikke 1991. aasta alguse seisuga 481500).

Rahvuslik koosseis:

Administratiivne jaotus:

eestlasi 61,5%, venelasi 30,3%, ukrainlasi 3,1%, valgevenelasi 1,8%,
soomlasi 1,1%, muid rahvusi 2,1%. (1989)

Usundid:
luterlus, vene õigeusk, baptism ja teised.

Eesti jaguneb 15 maakonnaks ja 6 vabariikliku alluvusega linnaks
(ülejäänud linnad on maakondliku alluvusega) .

Valuuta:

eesti (riigikeel), vene ja teised.

Rahvuslik valuuta on Eesti kroon (1 kroon = 100 senti). Kroon
võeti kasutusele 20. juunil 1992 ja on seotud Saksa margaga vahe
korras IDEM = 8 EEK.

Riikliku iseseisvuse taastamine:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige 17. septembrist 1991.

20. august 1991.

Euroopa Nõukogu liige alates maist 1993-

Keeled:

Vabariigi aastapäev:
24. veebruar.

Käesoleva aruande tekst ei ole autorikaitse subjekt ning teda võib kas osaliselt või tervikuna kasutada ilma ÜRO Arenguprogrammi eelneva loata.
Kasutatamise puhul tuleks aruandele, kui allikale, aga viidata.
Aruandes väljendatud seisukohad väljendavad selle autorite isiklikke tõekspidamisi ning ei pruugi kokku langeda ÜRO või ÜRO Arenguprogrammi omadega.
Eesti Inimarengu Aruanne 1995 on elektroonilisel kujul saadaval Interneti World Wide Web-i kaudu aadressil http://www.nlib.ee/undp/nhdr.html_____

EESSÕNA

Käesolev väljaanne on Eestis esma
kordselt koostatud inimarengu aruan
ne, mis avaldatakse nagu paljudes teis
teski riikides ÜRO Arenguprogrammi
initsiatiivil ja toetusel.
Aruandes on analüüsitud inimeste
arengutingimuste laia ringi, toetudes
ÜRO Arenguprogrammi raames loo
dud inimarengu käsitlusele, mille olu
lisemad põhimõtted on inimkesksus ja
jätkusuutlikkus.
Arengu keskmes peab olema eelkõi
ge inimene ning praeguse põlvkonna
tegevus ei tohi kahjustada järgnevate
valikuvõimalusi. Oma rahva arengusse
investeerimine suudab tagada ka riigi
stabiilsuse.
Eesti on toetunud väga paljus oma
haridus- ja kultuuripotentsiaalile - vaim
sele ressursile ning sel viisil elanud üle
raskeid aastakümneid.
Eesti vaieldamatult kiire majandusli
ku ümberkorraldamisega viimastel
aastatel on kaasnenud ka murettekita
vaid tendentse, reformide sotsiaalne
hind on olnud ränk. Äärmiselt liberaal
se majanduse tingimustes on see väl
jendunud sotsiaalkindlustuse tugine
mises vaid väga väikestele summadele
ja riikliku doteerimise minimiseerimi
ses. Pärast 1991. aastat, kui Eesti alus
tas oma teed iseseisva riigina, on toi
munud elatustaseme langus, kuritege
vuse kasv, ebaühtlane piirkondlik areng,
sündivuse langus, suremuse kasv ja pal
jude muude sotsiaalsete näitajate hal
venemine. Majanduse stabiliseerimine
ja liberaliseerimine jätab ka edaspidi
väga vähe vahendeid sotsiaal- ja kul
tuurisfääri kindlustamiseks. Eesti valit
sus näeb tõsist ohtu selles, et sotsiaalja kultuurisfääris toimuv tagasiminek
võib viia inimarengu näitajad oluliselt
alla ja pikemas perspektiivis "lüüa
jalad alt ära" ka Eesti arengu põhitugedel - haridusel ja kultuuril. Ühelt poolt
turumajanduslikult vähearenenud ma
jandus, teiselt poolt aga kõrgelt arene
nud rahvastikuprotsessid, millega kaas

neb kõrge individualiseerituse aste,
teevad sotsiaalpoliitika kulukaks .
Inimarengu problemaatika tõusmi
ne päevakorda on vältimatu. Eesti va
litsus taotleb majandusarengu seosta
mist ja tasakaalustamist inimarengu
eesmärkidega ning keskkonna säilita
mise ülesandega: majandusarengu käi
gus ei tohi ohverdada ei taastumisvõimelist rahvast ega looduskeskkonda.
Samas on lähenemine inimeste aren
guga seotud probleemidele ÜRO Aren
guprogrammi inimarengu kontseptsi
ooni kontekstis osa Eesti lülitumisest
rahvusvahelistesse struktuuridesse ning
vastava uue mõtteviisi omandamisest.
Rahvusvahelistel organisatsioonidel
ja arenenud turumajandusmaadel
peaks olema eriti oluline toetada radi
kaalse reformipoliitika valinud maid,
säilitamaks raskel üleminekuperioodil
nende haridus- ja kultuuritaset ning
keskkonna seisundit. See oleks heaks
stiimuliks sotsialismijärgsetele riikidele
radikaalsete reformide läbiviimiseks.

Tallinn, 27. aprill 1995

Tiit Vähi
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SISUKOKKUVÕTE

1.PEATÜKK.
Inimareng ja sotsialismijärgne siirdeperioodi
Pöördumaks inimkonna kõige tungivama
te probleemide ja globaalsete väljakutsete
poole, vajab nüüdismaailm juba praegu
jätkusuutliku inimarengu rakendamist. See
areng peab asetama esikohale inimesed,
laiendama nende osavõttu oma elu puu
dutavate otsuste tegemisest ja jaotama õig
laselt majanduskasvu hüved ega tohi
ohustada tulevaste põlvkondade võimalu
si. Sotsialismi ajal saavutati inimarengus
mõningaid tulemusi, kuid see areng pol
nud jätkusuutlik. Seda teostati ülalt alla
ning inimesed olid plaanimajanduse va
henditeks. Eesti suutis jätta sotsialismi sel
jataha alles 1991. aastal. Sellest ajast saadik
on iseseisva riigi taastamine, üleminek
demokraatiale ja turumajandusele koos
omandireformiga olnud kõige tähtsamad
küsimused. Paraku on siirdeprotsess tervi
kuna osutunud keerukamaks kui oodati.
Demokraatia ja turumajandus ei andnud
kohe loodetud tulemusi. Reformide sotsi
aalne hind osutus kõrgeks. Seetõttu tuleb
ka Eestis osutada inimarengule spetsiaal
selt tähelepanu.

2.PEATÜKK.
Inimarengu mõõtmine ja
Eesti inimarengu indeks
1994. aasta inimarengu globaalaruande
kohaselt oli Eesti inimarengu indeks 0,867,
mis asetas Eesti maailma riikide seas 29.
kohale. Käesolevas aruandes on Eesti ini
marengu indeks arvutatud uuesti viimaste
statistiliste andmete alusel. Uus indeks on
0,86l. Indeksi languse põhjuseks on kesk
mise eeldatava eluea ja SKT vähenemine
viimasel ajal. Sellele vaatamata jääb Eesti
kõrge inimarenguga maade hulka ligikau
du samal tasemel Ungari, Läti Leedu,
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Tšehhi ja Slovakkiaga. Ei osutunud võima
likuks arvutada inimarengu indeksit Eesti
erinevate regioonide kohta, sest regiooni
de SKT kohta andmed puuduvad. Siiski
näitavad muud andmed, et elutingimused
Tallinnas ja teistes piirkondades erinevad
tunduvalt.

3. PEATÜKK.
Inimarengu üldkontekst
Eestis
Inimarengu üldkonteksti sai Eesti päran
duseks eelnenud aastakümnete sotsialis
milt; sellest johtuvad teatavad piirangud
ülesannetele, mida on võimalik siin lahen
dada lähemas tulevikus. Peatükis tuuakse
põhiandmed Eesti kohta ja iseloomusta
takse nimetatud konteksti regionaalse
arengu, keskkonna seisukorra, majanduse
siirde, tööturu olukorra, sotsiaalse stratifi
katsiooni ja varimajandusliku tegevuse as
pektist.

4. PEATÜKK
Rahvastiku demograafiline
areng ja etniline koosseis
Demograafiline üleminek sündimuse ja su
remuse samaaegsele vähenemisele toimus
Eestis 20. sajandi algupoolel. Eesti rahvas
tiku arengule avaldas olulist mõju Teine
maailmasõda koos oma tagajärgedega, mil
Eesti kaotas ligikaudu 17% oma rahvasti
kust ning algas suur immigrantide sisse
vool N. Liidust. Rahvastiku arengu seisu
kohalt on Eesti muutunud heterogeenseks,
sest immigrantide demograafiline käitumi
ne on iseloomulik nende päritolumaale ja
erineb eestlaste omast. Eesti elanikkonda
iseloomustab vananemine ning tunduvalt
erinev keskmine eluiga näitajad meestel
(65,72 aastat) ja naistel (75,04 aastat).
Viimastel aastatel on sündivuse langus
veelgi kiirendanud elanikkonna vanane-
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mist. Kuna sotsiaal-kultuurilise keskkonna
kohandamisele vanurite ja puuetega ini
meste vajadusteks pole seni osutatud pii
savalt tähelepanu, peab Eesti tegema tun
duvaid kulutusi, et luua neile vähegi nor
maalseid olusid. Probleem on selles, et
need kulutused tuleb teha lühikese aja
jooksul ja rasketes majanduslikes oludes.
Viimase 50 aastaga on etniliselt homo
geensest riigist (1945. a. moodustasid eest
lased 97% rahvastikust) saanud asukoha
maa rohkem kui sajale rahvusvähemusele,
kes moodustavad praegu 36% kogu rah
vastikust. Seejuures on 62% mitte-eestlastest sündinud võõrsil. Vähemuste peami
sed probleemid on praegu organiseerumi
ne, oma kultuuri säilitamine, integreeru
mine Eesti ühiskonda eesti keele õppimise
ning Eesti kodakondsuse omandamise
kaudu, mis annab neile juurdepääsu üle
riigiliste poliitiliste otsuste tegemisele.

5.PEATÜKK.
Haridus
Eestis saavutati peaaegu täielik kirjaoskus
juba 19. sajandi lõpuks. Haridus ja teadmi
sed on kuulunud seejärel pidevalt eestlas
te kõrgeimate väärtuste hulka. On iseloo
mulik, et Eesti noored on siirdeperioodi
väljakutsele vastanud parema hariduse ta
ganõudmisega. Nad usuvad, et tulevikus
on haridus tööturul nende parim abiline.
Samal ajal kui haridussüsteem püüab
ümber orienteeruda Euroopa standardite
suunas, kannatab ta nii kohanemisraskuste kui ka vahendite nappuse all. Õpetajad
saavad ebapiisavat palka ja nende hari
dustase langeb. Kutseharidust takistab
Eesti tulevase majandusprofiili ebaselgus.
Vaatamata sellele annavad rahva väga
positiivne suhtumine haridusse ja õppurite
suurenev hulk kindluse, et haridus võib
olla teguriks, mis Eesti arengut kiirendab,
harmoniseerib ja stabiliseerib, edendab
rahvuskultuuri, aitab tõsta tööjõu kvalitee
ti ning muuta inimeste elu Eestis pare
maks.

6.PEATÜKK.
Tervis ja arstiabi
Eesti inimesed hindavad tervist kõrgelt,
kuid teevad vähe selle hoidmiseks. Mu
retsema hakatakse alles siis, kui tervis
läheb käest. Suitsetamise, alkoholi tarbimi
se ja enesetappude tase on Eestis silmator
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kavalt kõrge. Abortide arv ületab elussündide oma. Liberaalne suhtumine kaitsepookimistesse suurendab nakkushaigus
tesse haigestumise ohtu. Kasvab haigestu
mine sugulisel teel levivatesse haigustesse.
Ebasoodsa olukorraga võitlemiseks muu
deti 1991. aastal tervishoiu finantseerimise
korda, kuid edu jäi tulemata. Sotsialismi
pärandusena saadud liiga suur arstide arv
(keskmiselt 34 arsti 10 000 elaniku kohta),
ei aita kaasa muudatustele. Alles 1995.
aasta märtsis kinnitas valitsus tervishoiu
süsteemi strateegilised eesmärgid ja raken
das töörühmad, leidmaks ressursside efek
tiivsemat kasutust ning soodustamaks ük
sikisikute hoiakute muutmist.

7.PEATÜKK.
Inimeste turvalisus
Eeldatakse, et sõjalistest vahenditest Eestis
inimeste turvalisuse tagamiseks ei piisa.
Seetõttu pööratakse selles peatükis tähele
panu riigisisestele probleemidele, mis on
seotud inimeste poliitilise (demokraatia
edendamine), majandusliku (töötus ja sel
le regionaalne jaotus) ja keskkonna julge
olekuga (toidu ja joogivee puhtus), isikli
ku turvalisusega (võitlus kuritegevusega)
ning rahvusvähemuste julgeoleku tagami
sega.

8. PEATÜKK.
Erinevused inimarengus.
Vaesus Eestis
Eestis on tunduvad investeerimisest, uuen
dustest ja kohalikust ettevõtlikkusest tule
nevad piirkondlikud erinevused, mis mõ
jutavad inimarengut. Tallinn, selle ümbrus
ja Eesti lääneosa arenevad kiiremini kui
ülejäänud piirkonnad. Vastuseks sellele
poliitilise tähendusega situatsioonile kinni
tas valitsus 1994. aastal regionaalse arengu
kontseptsiooni. Kogu Eestis on viimastel
aastatel kiiresti kasvanud erinevused pere
kondade heaolus. 10 protsendi kõige suu
rema tuluga perekondade sissetulek ületas
10 protsendi kõige väiksema tuluga pere
de sissetuleku 1994. aastal 12,8 korda.
Vaesuse täpne ulatus ja jaotumine Eestis
jääb aga sellele lähenemise erinevate viisi
de ja empiirilise materjali vastuolulisuse
tõttu vaieldavaks. Peatükis esitatakse eri
nevaid andmeid ja seisukohti, mis on pra
egu olemas.
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9. PEATÜKK.
Soolised erinevusedja
ebavõrdsus
Sotsialismis kuulutati mehed ja naised
ametlikult võrdseks, kuid tegeliku olukor
ra vastu tunti vähe huvi. Tänu sotsioloo
giale ja täiustunud statistikale on saanud
võimalikuks sooliste erinevuste ja eba
võrdsuse käsitlemine siirdeaja Eestis. Prae
guseks on selgunud naiste diskrimineeri
mise mitmesugused vormid, nagu eba
võrdne töötasu ja ülekoormatus koduste
töödega. Naiste osavõtt poliitilisest elust
jääb väheseks. Olemasoleva ebavõrdsuse
üks peamine põhjus on traditsiooniliste
soorollide propaganda. Sisult on tegemist
poliitilise vastureaktsiooniga sugude võrd
suse deklareerimisele sotsialismi ajal ning
osalt püüdlusega taastada sõjaeelne Eesti.
Probleem on selles, et need traditsioonili
sed rollid ei sobi kokku perekondade pra
eguse majandusliku olukorraga ning nais
te kasvanud kultuuriliste ja sotsiaalsete va
jadustega. Selle tulemusena ei saa ei me
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hed ega naised realiseerida oma arengu
potentsiaali, see põhjustab abikaasadeva
heliste, samuti vanemate ja laste suhete
halvenemist. See omakorda soodustab
kõrget lahutumust ja noorsoo kuritege
vust. Eesti ühiskond vajab sooliste erine
vuste küsimuses avalikku diskussiooni.

10.LÕPETUSEKS
Vaatamata raskustele peab Eesti looma
oma jätkusuutliku arengu strateegia ja
hakkama seda ellu viima. Selleks peab
Eesti hoidma oma hariduse, teaduse ja kul
tuuri kui Eesti üldise arengu ressursid ja
rahvusliku identiteedi tugisambad tegusa
ja laialt ligipääsetavana, isegi kui reformi
de sotsiaalne hind jääb kõrgeks. Niisugune
järeldus tuleneb Eesti viimase 50 aasta
kogemustest: just tänu kõrgele haridusta
semele ja rahva kultuuriaktiivsusele on
õnnestunud säilitada identiteet ja saavuta
da inimarengus isegi teatud edu, hoolima
ta repressiivse poliitilise rezhiimi survest.
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Inimareng ja sotsialismijärgne
siirdeperiood

Tänapäeva maailma põhiprobleem on,
kuidas rahuldada inimeste kõige loomuli
kumat soovi - nautida pikemat, rikkamat
ja huvitavamat elu. Kõige sagedamini
pakutakse lahenduseks arengut. Kuni vii
mase ajani on aga areng osutunud puudu
likuks kahes olulises mõttes. Esiteks, liiga
palju tähelepanu on pööratud majanduse
arengule, kusjuures inimest käsitletakse
kui selle arengu vahendit. Teiseks, areng
oma traditsioonilistes tööstuslikes vormi
des on tekitanud ränki keskkonnakahjus
tusi, mistõttu elutingimused meie planeedi
paljudes piirkondades on halvenenud.
Need vajakajäämised arengus on ärgitanud kaasajastama kogu arusaama arengust
sellele kahe puuduva mõõtme - inimkesk
suse ja jätkusuutlikkuse - lisamisega.
Nagu ÜRO Inimarengu Aruandes märgi
takse, on "jätkusuutlik inimareng selline
areng, mis mitte ainult ei tekita majanduse
kasvu, vaid jaotab õiglaselt ka selle hüved,
mis pigem taastab keskkonda, kui hävitab
seda; suurendab inimeste tegusust ja ei
marginaliseeri neid. See on areng, mis
eelistab vaeseid, rehkendades nende vali
kuid ja väljavaateid, ning laseb neil osale
da oma elu puudutavate otsuste tegemi
ses. See on areng, mis toetab inimest, loo
dust, töökohti ja naisi" (Human Develop
ment Report, 1994, lk.iii). Jätkusuutlik ini
mareng eeldab, et inimene on arengu
keskmes ning et praeguse põlvkonna te
gevus ei vähenda tulevaste põlvkondade
valikuvõimalusi.
Pole kahtlust, et jätkusuutliku inimaren
gu rakendamine põrkub paljudele takis
tustele, mille seas on harjumuspärase ma
jandusliku praktika inerts, võimuambitsioonid ning sügavalt juurdunud kultuurili
sed eelarvamused. Ent riikide ja rahvaste
kasvav vastastikune sõltuvus tänapäeva
maailmas koos tõsiste globaalprobleemi
dega, mis ähvardavad inimkonna olema
solu, nõuavad, et jätkusuutlikule inimaren
gule pöörataks kõige tõsisemat tähelepanu
ja sellekohaseid tegusid alustataks kohe.
ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) raames

on hakatud suunama rahvusvahelise üld
suse ja üksikute riikide tähelepanu inima
rengu probleemidele. Käesoleva aruande
koostamine on üks samm selles suunas ka
niisuguses sotsialismijärgses riigis, nagu
seda on Eesti Vabariik.
Eesti on saanud oma tegevust ise kor
raldada alles pärast 1991. aasta augustitseptembrit, mil ta sai tagasi oma iseseis
vuse ja teda tunnustati rahvusvaheliselt kui
omaette riiki. Esimestel taasiseseisvumis
järgsetel aastatel suunas Eesti jõupingutu
sed iseseisvale riigile vajalike struktuuride
loomisele, aga samuti reformide algatami
sele, et tagada üleminek poliitilisele demo
kraatiale ja turumajandusele. Sellel teel ei
osutunud inimarengu küsimused esma
tähtsateks ja aastatel 1991 — 1995 sotsiaal
sed probleemid Eestis teravnesid. Siirdeaja
sotsiaalne hind osutus ootamatult kõrgeks.
Märgatavalt halvenes vanemate inimeste,
lastega noorte perekondade ja naiste olu
kord. Et paremini mõista praegust inima
rengu olukorda, tuleb heita lühipilk endis
te sotsialistlike riikide, sealhulgas Eesti mi
nevikku.

Sotsialism ja inimareng
Alustagem küsimusest: kas sotsialismi ajal
oli inimarengut? Inimarengu indeksi (vt. 2.
peatükk) seisukohast vaadates saavutati
teatud edu. Tänu tervishoiule likvideeriti
paljud haigused, paranesid elutingimused
ja pikenes keskmine eluiga. Maades, kus
kirjaoskamatus oli probleemiks, see kaota
ti ja haridust, sealhulgas kõrgemat hari
dust, arendati tunduvalt. Toimus indust
rialiseerimine ja kasvas rahvuslik kogupro
dukt. Kõik need tulemused on piisavalt
dokumenteeritud.
Kuid selle arengu keskmes ei seisnud
inimene. Seal oli riiklik plaan. Inimene oli
plaaniülesannete täitmise vahend. Plaan
anti kõrgemalt poolt ja see oli seadus. Po
liitiline juhtkond formuleeris riigi ja rah
vusvahelise kommunismi vajadused, need
kirjutati plaani ja olid alati esmatähtsad.
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Indiviid pidi taanduma. Ideoloogia tase
mel deklareeriti küll, et isiksuse igakülgne
areng on kommunismi lõppeesmärk. Prak
tikas olid aga majanduse ja sõjalise võim
suse kasv palju tähtsamad. Iga plaaninäitaja muutus eesmärgiks omaette.
Kuni teatud hetkeni oli plaanimajandus
suuteline saavutama oma sihte ja ka ini
mesed said sellest oma osa. See kestis nii
kaua, kuni majandus ja ühiskonna teised
struktuurid jäid suhteliselt lihtsateks. Pä
rastpoole ei suudetud süsteemi enam juh
tida ja see oli määratud hukkumisele. Ent
see polnud ainult süsteemi läbikukkumi
ne, nagu seda tavaliselt kujutatakse. Suu
remal või vähemal määral oli see ka palju
de inimeste läbikukkumine, kes sotsialist
liku süsteemi oludes olid elanud ja tööta
nud. Selgus, et nende haridus ja elustiil
sobisid halvasti uute oludega ning nende
kutsealased saavutused olid pandud küsi
märgi alla.
Võib öelda, et inimareng oli sotsialismi
ajal äraspidise iseloomuga, sest seda tehti
ülevalt alla. Altpoolt tuleva algatuse või
malused olid väga piiratud, sest tsiviilühis
kond praktiliselt puudus. Inimesed olid
selle arengu objektiks, mitte subjektiks.
Selle asemel, et ennast ise arendada, aren
dasid neid teised ja nad olid halvasti ette
valmistatud uute, sotsialismijärgsel ajal
avanevate võimaluste kasutamiseks. Aja
lugu oli aga varunud neile inimestele pea
osa siirdeprotsessides. Kui raskeks see
kujunes, selgus alles hiljem.

Siirdeperioodi raskused
Milliste raskustega tuli inimestel, teadlikult
või mitte, kokku puutuda sotsialismijärgsetes maades, kui ümberkorraldused alga
sid? Kõigepealt tuli endale aru anda, et
postkommunismi tekkega olid need maad
astunud oma arengu kriitilisse faasi. Siin
on otsustavaks küsimuseks, kas üleminek
marksistlik-leninlikult diktatuurilt viib järk
järgult pluralistliku demokraatiani või nat
sionalistliku autoritaarsuse mingi vormini
(Brzezinski, 1989, lk.252). Tuleb rõhutada
demokraatia tekke otsustavat tähtsust ini
marengu jaoks, sest demokraatia on ini
marengu poliitiline selgroog.
Üleminek demokraatiale on tegelikult
ainult üks külg sotsialismijärgsete ühiskon
dade üldisest siirdeprotsessist. Samaaeg
selt tehakse ka teisi tähtsaid muudatusi.
Nende hulgas on omandireform koos siir
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dega turumajandusse, mis teeb sotsialismijärgsest üleminekust unikaalse nähtuse
maailma ajaloos, sest ajalooliselt tekkis tu
rumajandus esimesena ja poliitiline demo
kraatia arenes selle kiiluvees. Kas seda jär
jekorda on võimalik muuta, ei ole selge.
Üleminek demokraatiale seisab silmitsi
struktuursete ja ideoloogiliste raskustega.
Struktuurseteks raskusteks võib lugeda
sotsialismi ajal tekkinud grupihuve, tsivii
lühiskonna, demokraatlike institutsiooni
de, õigusliku ja poliitilise kultuuri nõrkust,
aga ka siirdeprotsessi enese vastuolulist
loomust. Ideoloogiliste takistuste seas on
natsionalism, kommunistliku indoktrineerimise tagajärjed ja lihtsustatud arusaamad
demokraatiast.
Kõige suuremaks takistuseks uue de
mokraatia teel on oluliste sotsiaalsete su
hete ja asjaomaste institutsioonide puudu
mine koos vajadusega need suhteliselt kii
resti luua, et üleminekuprotsesse kindlus
tada. Paraku jääb aga ebaselgeks, kas see
on võimalik, sest klassikaliste demokraa
tiate ja turumajanduse kujunemisele on
kulunud sajandeid.
Eestis on demokratiseerimine, omandi
reform ja rahvusriigi taastamine sotsialismijärgse siirde põhilised koostisosad. Al
gul arvati, et need peamised üleminekup
rotsessid toetavad ja tugevdavad üksteist.
Praktikas kujunes aga keeruline olukord,
kus ilmnes, et need protsessid pigem sega
vad kui toetavad üksteist. Nii näiteks aita
sid ebapiisav avalik kontroll ja mõnede
majandusvaldkondade puudulik õiguslik
reguleerimine (s. t. demokraatia ja õigus
riigi defitsiit) teatavatel mõjukatel rühma
del meelevaldselt erastada riigi vara. Siit ka
nende huvi vältida õigusriiki.
Liikumine demokraatia poole rahvusli
ku iseseisvuse taastamise ja kindlustamise
kaudu peab suutma rahuldada olemusli
kult vastandlikke püüdlusi. Tulemuseks
on, et inimeste teadvuses tekib pinge "de
mokraatia ja õigusriigi üldiste väärtuso
rientatsioonide vahel ühelt poolt ning rah
vuse muust maailmast eraldumisest johtu
va kitsapiirilise erisuse vahel teiselt poolt"
(Habermas, 1988, lk.6). See pinge on kind
lasti üks takistustest sotsialismijärgsete rah
vusriikide teel demokraatiale; võib-olla
pole see kõige suurem, kuid kõige sage
dasem ja tülikam on ta kindlasti.
Mitmed endised sotsialismimaad, nende
hulgas Eesti, on kogenud minevikus lühi
kest demokraatiaperioodi. Mälestus sellest
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koos nõukogude ajal saadud poliitilise ko
gemusega on tekitanud massiteadvuses
illusioone demokraatiast ning lihtsustanud
demokraatia mõistet ennast.
Autoritaarsuse olukorras tekkis tugev
kiusatus panna liiga suuri lootusi demo
kraatiale ja käsitada teda kui kõikvõimali
ke probleemide - poliitiliste, sotsiaalsete,
majanduslike, administratiivsete ja kultuu
riliste - universaalset lahendust. Üks illusi
oon oli, et demokraatia on vabanemine
sotsialismi ajal kehtestatud reeglitest ja
seadustest. See oli reaktsioon sotsialistliku
riigi soovile hoolitseda kõige eest, mis
ühiskonnas toimub. Elu niisuguse paterna
lism! oludes viis paratamatult õpitud abitu
se tekkele: inimestel kadus omaalgatus,
nad jäid ootama võimude initsiatiivi. Nüüd
suurendab see abitus ebakindlustunne!,
sest haridust, perekonda, arstiabi ja vana
duspensione toetanud mehhanismid on
muudetud kui liiga riiklikud ja turumajan
dusse sobimatud. Vanemad, vaesemad ja
madalama haridustasemega inimesed ko
hanevad nende muutustega raskelt, sest
nad ei suuda hankida õigusabi ega ennast
bürokraatiast läbi murda.
Teiselt poolt tekitas paternalism! piirav
toime negativismi igasuguse sotsiaalse
organisatsiooni vastu. Inimesed ei suutnud
sageli vahet teha nende piirangute vahel,
mis tulenesid poliitilisest režiimist ja nende
vahel, mis tulenesid ühiskonnast. Välja
pääsu muserdavatest piirangutest nähti de
mokraatias, mis suudaks täielikult vabasta
da igasugusest survest.
Praktikas soodustas see idealiseeritud
ettekujutus demokraatiast riiklike kontroll
organite laialisaatmist ja aitas luua pinna

raiskamiseks, spekulatsiooniks, spontaan
seks erastamiseks, kuritegevuseks üleüld
se ning ühiskondliku moraali allakäiguks.
Totalitaarse riigi täielik eitamine sisaldas
endas ka riigi eitust üldse.
Veel üks illusioon seisnes selles, nagu
tooks demokraatia endaga kaasa turuma
janduse ning muudaks kõikide elu pare
maks, sest peaaegu kõik arenenud (ja rik
kad) riigid on demokraatlikud ning nen
des kõigis on turumajandus. Siit tehti liht
ne järeldus, et demokraatia toob kõigile
rikkama elu. Selle asemel aga hakkasid
endistes egalitaarsetes sotsialistlikes ühis
kondades hoopis väga jõuliselt ilmnema
erinevused inimeste sissetulekutes ja jõu
kuses, see omakorda valas õli sallimatuse
tulle, tekitades inimestevahelist usaldama
tust, kahtlusi ja võõrandumist.
Sotsialismijärgne ühiskond ei kuulu ini
marengus kõige mahajäänumate hulka.
Tema ees seisab aga keeruline ülesanne:
teadvustada inimarengu probleem ja mo
biliseerida poliitiline tahe, et leida vahen
did selle arengu uut tüüpi mehhanismide
käivitamiseks.
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Inimarengu mõõtmine ja Eesti
inimarengu indeks
Inimarengu mõõtmine
Nüüdisajal hinnatakse ühiskondi eelkõige
selle alusel, kuivõrd nad võimaldavad oma
liikmeil saavutada heaolu, rahulolu, õnne.
Samas on arengutaseme üldistatud hinda
mine takerdunud mõõtmete ja näitajate
paljususse, mis teeb võrdlemise raskeks.
Kvantitatiivsel võrdlemisel on viimaste
aastateni eelistatud rahvuslikku kogutoo
dangut (RKT) ühe elaniku kohta. Kaht
lemata on see väga sisukas näitaja, sest
ühiskonna ainelise rikkusega, mida ta
otseselt mõõdab, on seotud ühiskonnaliik
mete võimalused ennast realiseerida, taot
leda õnne, heaolu, rahulolu just neile sobi
val viisil. Ometi ei kandu majanduse aren
gu tulemused sotsiaalsfääri automaatselt
üle. On riike, kus majanduse tulud koon
duvad kitsa kildkonna kätte või raisatakse
näiteks sõjalise võimsuse tugevdamiseks.
Enamiku ühiskonnaliikmete heaolu tõu
seb sel juhul aeglaselt. Oma võimete väl
jaarendamise võimalused on piiratud ja
sellega takerdub ka majanduse edenemi
ne. Teistes riikides võimaldab ühiskonna
korraldus piisava osa rahvusliku rikkuse
kasutamist kõigi ühiskonnaliikmete huvi
des. Selline "investeerimine inimestesse"
suurendab inimeste heaolu ja loob soodsa
aluse majanduse kiiremaks ja pikema pers
pektiiviga progressiks. Ülaltoodud põhju
sel ei iseloomusta riigi kogutoodangu näi
taja piisavalt hästi ühiskonna arengutaset
tervikuna, sest ühiskonna humanistlikud
aspektid jäävad varju. Majandusliku mõõt
mise ühekülgsusest ülesaamiseks on kons
trueeritud uus näitaja - inimarengu indeks.
1990. aastast avaldab ÜRO Arengu
programm (UNDP) maailma inimarengu
aruandeid, kus riikide arengu võrdlemisel
kasutatakse vastavat indeksit. Selle konst
rueerimisel on lähtutud järgmistest idee
dest.
Inimarengut ennast mõõta ei õnnestu,
ta on ülikeerukas ja erinevates ühiskonda
des ning erinevate indiviidide puhul ainu
kordselt realiseeruv. Piisavalt lihtsalt ei saa
mõõta ka ühiskonna poolt kindlustatavaid
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arengueeldusi, mida kõige üldisemal kujul
võib samastada valikuvabadusega. See
pärast on inimarengu indeksi loomisel
arvesse võetud esmatähtsad valikuvaba
dust piiravad tegurid. Neid on kolm - ter
vis, teadmised (haridus) ja elatustase (rik
kus, sissetulekud). Kuivõrd kõiki kolme
võib kvantitatiivselt iseloomustada mitme
ti, siis on jätkuva sobivaima lahenduse
otsingu tõttu inimarengu indeksi arvutami
se metoodika oma mõneaastase ajaloo
jooksul täiustunud.
1994. aasta ettekandes kasutatud me
toodikas (Kiil 2.1.) mõõdavad ülalnimeta
tud kolme tegurit järgmised indikaatorid:
tervist - keskmine eeldatav eluiga sünni
hetkel;
teadmisi
täiskasvanute kirjaoskus ja
keskmine läbitud kooliaastate arv;
elatustaset - ühe inimese kohta arvutatud
sisemaise kogutoodangu ostujõud.
Ühtse sünteetilise näitarvu saamiseks
nende lähteandmete alusel arvutatakse
esmalt eraldi eluea, harituse ja elatustase
me osaindeksid. Nende sisu võib selgitada
järgmise kujundiga. Piltlikult osaleksid
maailma riigid nagu kolmes (pikaealisuse,
harituse ja elatustaseme) lõputus võidu
jooksus, kus edukust mõõdab läbitud distantsiosa pikkus. Distantsi alg- ja lõpp
punktid (pigem küll vahefinišid) on valitud
sellised, et nende vahele jäävad kõik maa
ilma riigid veel pikaks ajaks. 0 ja 1 vahele
jääv osaindeks näitab, kui suure osa "võist
lusmaast" üks või teine riik on läbinud.
Inimarengu indeks leitakse kolme osaindeksi aritmeetilise keskmisena.( Human
Development Report ,1991—1994).

Inimarengu indeksi
võimalused ja piiratus
Loetleme järgnevalt mõned võimalused,
mida uus näitaja annab.
Esiteks, omaette ja koos oma osaindeksitega sobib inimarengu indeks riikide
kõige üldisemaks võrdlemiseks. Riike, kus
indeksi väärtus on alla 0,5, peetakse mada
la, kus indeksi väärtus on 0,5—0,8 peetak-
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se keskmise ja kus indeksi väärtus on üle
0,8 , peetakse kõrge inimarengu tasemega
maadeks.Indeksi muutumise jälgimine rea
aastate vältel võimaldab võrrelda arengu
kiirust. Osaindeksite analüüs võimaldab
selgitada arengu proportsionaalsust.
Teiseks, inimarengu indeks ei asenda,
vaid täiendab muud sotsiaalstatistikat. Eri
nevate indikaatorite analüüs koos inimarengu indeksiga võimaldab selgitada sot
siaalse arengu mehhanismi konkreetses
riigis.
Kolmandaks, inimarengu indeksit saab
vastavate täiendustega panna väljendama
mitte ainult riikidevahelist, vaid ka riikide
sisemist (rassilist, sugudevahelist, piir
kondlikku) ebavõrdsust.
Neljandaks, inimarengu indeksi kasuta
misel saadav uus teave võimaldab planeerimisse ja poliitilisse tegevusse selgemalt
kaasata inimliku mõõtme, võrrelda alter
natiive mõju alusel, mida nad avaldavad
inimarengu eelduste kujundamisele.
Inimarengu indeksi kasutamisel on ka
piirid. Indeks on loodud eelkõige globaal
sete protsesside käsitlemiseks, kus kesksel
kohal on arengumaade mahajäämuse üle
tamine. Iga võidetud kirjaoskamatuse
protsent on seal tähtsam kui keskmise
haridustaseme tõus 0,2 aasta võrra, iga ela
niku kohta lisanduv sissetuleku dollar on
palju hinnatavam kui rikastes riikides.
Kõrgelt arenenud riikides jõuab kui
mitte sissetuleku, siis vähemalt eluea ja
harituse kasv oma loomulike piirideni.
Inimese valikuvabaduse minimaalsed eel
dused on loodud ja esiplaanile tõusevad
teised probleemid: vanurite ja vaegurite
elu kvaliteet, hariduse sisu täiustamine,
kõrghariduse arendamine, täiskasvanute
koolitus jm. Areng suundub uutesse mõõt
metesse ja selle hindamine nõuab teisi näi
tajaid.

KIIL2.1.

Inimarengu indeksi arvutamine
Inimarengu indeks on ühiskonna (riigi, regiooni) sünteetilist arengutaset väl
jendav näitaja, mis ühendab endas hinnangud ühiskonna liikmete tervisele,
teadmistele ja elatustasemele, kaudselt seega ka kõigile neid omadusi kujun
davatele teguritele. Indeks arvutatakse järgmiselt:

Eeldatav eluiga,
sünnihetkel(a)

Kirjaoskajaid 15-a.
ja vanemate
hulgas (%)

Eluea osaindeks

Kirjaoskuse
osaindeks
Harituse osaindeks

Keskmine koolis
käidud aastate arv
27-a. ja vanematel

Kooliaastate
osaindeks

SKT ühe
elaniku kohta
(ostujõud, USD)

Korrigeeritud
ostujõud

Elatustaseme
osaindeks

Algandmed teisendatakse vastavalt nende eripärale ühe- või kaheastmeliselt
osaindeksiteks, mille alusel omakorda leitakse inimarengu indeks. Osain
deksite arvutamisel kasutatakse järgmisi kokkuleppelisi vastava näitaja miini
mum- ja maksimumväärtusi:
Miinimum
Maksimum
Eeldatav eluiga (a)
Kirjaoskus (%)
Kooliaastate arv
SKT ostujõud $

25

85

0
0
200

100

Eesti inimarengu indeks on arvutatud ja
esitatud UNDP 1993. ja 1994. aasta ette
kandes. Viimases nimetatud ettekandes on
lähtutud järgmistest algandmetest:
keskmine eeldatav eluiga (1992) — 71,2
aastat, kirjaoskus (1992) — 99,0 protsenti,
kooliskäidud aastate arv (1992) — 9,0,
SKT ühe inimese kohta tulev ostujõud USA
dollarites (1991) - 8090. Arvutatud indeksi
väärtus on 0,867, millega Eesti on maailma
riikide seas 29. kohal.

15
40 000

Osaindeksid näitavad, millise osa ühiskond on vastava miinimumi ja mak
simumi vahemaast "läbinud". Nii annab keskmine haritus 10 a. vastava osaindeksi väärtuseks 0,667; keskmine eeldatav eluiga 55 a.- 0,500. Lihtsaim on
eluea osaindeksi saamine, sest algnäitajaid on vaid üks. Harituse osaindeks
saadakse kirjaoskuse ja kooliskäidud aastate osaindeksite kaalutud keskmise
na, kus vastavad kaalud on kaks ja üks.
Keerulisem on elatustaseme osaindeksi arvutamine. Eeldatakse, et ostujõu
ja heaolu kasvu vaheline seos pole võrdeline. Seetõttu arvutatakse enne ostu
jõu indekseerimist selle korrigeeritud väärtus. Viimase kujunemisel on maailma
keskmise ostujõu taset ületavate sissetulekute panus astmeliselt vähenev. Kui
ühiskonna SKT ühe elaniku kohta ei ületa maailma keskmist - 5120$, siis kor
rigeeritud ostujõud võrdub tegeliku ostujõuga. Sissetulekute suurenedes
rakendatakse järgmist valemit:
Kui ühe elaniku kohta tuleva SKT ostujõud dollarites on yja maailma kesk
mine ostujõud y*, siis korrigeeritud ostujõud W(y) on

W(y)= y

kui 0< y <>y*

y2
W(y)= y*+2(y-y*)
J/2

Eesti inimarengu indeks

Inimarengu indeks

W(y)= y*+2(y-y*) +3(y-2y*)

kui y*< y <; 2y
]A
kui 2y*< y < 3y*jne.

Inimarengu indeks leitakse eluea, harituse ja elatustaseme osaindeksite
lihtsa aritmeetilise keskmisena.

UNDP kasutatud eeldatava eluea ja ha
rituse andmete päritolu pole meile teada.
Esimene läheb lahku Eesti ametlikest and
metest, teise kohta ametlikud andmed
puuduvad.
Käesolevaks ajaks on olemas 1992. aasta
SKT ostujõu hinnang. See on ligikaudu
veerandi võrra väiksem kui UNDP kasuta-
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TABEL 2.1.

Inimareng Eestis ülemaailmsel taustal. Inimarengu indeks mõnedes maailma riikides

Korrigeeritud
SKT
(ostu
jõud $)

74.1

97.3

9.8

1. Kanada

77.2

99.0

12.2

0.933

19,320

5,347

0.932

10

3. Jaapan
4. Rootsi

78.6
77.7

99.0
99.0

10.8

11.4

0.900
0.913

19,390
17,490

5,347
5,342

0.929
0.928

0
0

8. USA

75.6

99.0

12.4

0.937

22,130

5,371

0.925

1

16. Soome

75.4

99.0

10.9

0.900

16,130

5,336

0.911

-10

24. Hongkong
25. Kreeka

77.4
77.3

90.0
93.8

0.760
0.780

18,520
7,680

5,345
5,221

0.875
0.874

99.0
98.4

0.872

14,000

5,218

0.865

5,211
4,610

0.804
0.801

-1
20

68.0

80.4

4.8

3,420

0.649

Madala inimarengu
tasemega maad

55.8

47.4

2.0

1170

0.355

(O Oj

0.860

—

ov

UI

Keskmise inimarengu
tasemega maad

CD

98.8

T“—

88.6

-

69.9
72.0

99.0

1X3

0.868
0.867

99.0

29. Eesti

CD :

5,229

book)

5,196
5,154

UI Ül UI

7,170
4,610

O > . Ü1
CD —1 "J
O O O

0.700
0.770

0.886

o

0.860

n | 0 0 UI O)

0.867
0.857

Inim
arengu
indeks
1992.a.

Lf)

CD CD CD CD

Harituse
osaindeks

xf

52. Mehhiko
53. Armeenia

O

30. Läti

n n r- r-

27. Tšehhoslovakkia
28. Leedu

C
X
J

Kõrge inimarengu
tasemega maad

Riigid järjestatuna
indeksi alusel

CXJ Cxi

1992.a
sündinute
eeldatav
eluiga (a)

O

SKT ühe
elaniku
kohta
(ostu
jõud $)
1991.a.

Täiskasvanute kirjaoskus (%)
1992.a.

T

Keskmine kooliaastate
arv
1992.a.

Jrk.nr.
RKT järgi
ühe elani
ku kohta
miinus
jrk. nr.
inimarengu
indeksi
järgi

O

Eesti inimarengu indeks 1992.a. andmetel
Eesti

69.4

99.0

10.0

0.822

tud 1991- aasta hinnang. Kuna leidsime, et
meile on kättesaadavad Eesti praegusele
tegelikule seisundile paremini vastavad
andmed kui UNDP poolt kasutatud, tegi
me katse leida indeksi väärtus uuesti.
Keskmine eeldatav eluiga oli Statisti
kaameti andmeil 1992. aastal 69,4 aastat.
Ühe inimese kohta tuleva SKT ostujõud
samal aastal oli Maailmapanga hinnangul
6320 USD.
Haritust iseloomustavad andmed saime
järgmiselt. Kirjaoskuse taseme jätsime
võrdseks 99 protsendiga. Värskeimad kva
litatiivsed haridustaset iseloomustavad
andmed pärinevad 1989. aasta rahvaloen
dusest. Omistanud igale eristatud haridus
tasemele eeldatava tüüpilise kooliaastate
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6,320

5,189

0.861

arvu (algharidus - 6; mittetäielik keskhari
dus - 8; keskharidus - 10,5; keskeriharidus
- 12; lõpetamata kõrgharidus - 13,5; kõrg
haridus - 15,5) ja jätnud arvestusest välja
alla 25 aastased inimesed, arvutasime ligi
kaudseks keskmiseks kooliaastate arvuks
10,1 e. ümardatult 10.Et 1989—1992 on
keskmine haridustase pigem tõusnud, vas
tab saadud hinnang tõenäoliselt ka 1992.
aasta tegelikule tasemele.
Eeltoodud andmete alusel arvutatud
Eesti 1992. aasta inimarengu indeks on
0,86l ja seega langeks Eesti riikide pinge
reas vaid kahe koha võrra 1991. aastaga
võrreldes.
Seega kuulub Eesti ka meie andmete
alusel tehtud arvestuse põhjal kõrge ini-
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Harju maakond
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Kirde- ja Põhja-Eesti:
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
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70.8
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Lõuna- ja Kagu-Eesti:
Põlva maakond
Valga maakond
Võru maakond
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Lääne-Eesti ja saared:
Hiiu maakond
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Rapla maakond
Saare maakond
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Ametlik statistika ei võimalda arvutada ini
marengu indeksit Eesti-siseste regioonide
jaoks. Olemasolevatele sisult sobivatele
andmetele toetudes püüame järgnevalt
hinnata tervise, harituse ja elatustaseme
regionaalset varieeruvust.
1989- aastal sündinute keskmine eelda
tav eluiga varieerus maakonniti 2,8 aasta
ulatuses. Kui riigi keskmine näitaja on 70,3
aastat, siis madalaim on eeldatav keskmi
ne eluiga Läänemaal (68,4) ja kõrgeim
Tartumaal (71,2). Vahet võib pidada väi
kese riigi kohta võrdlemisi suureks.
Et Eestis kirjaoskamatust praktiliselt ei
esine, siis harituse iseloomustamisel püü-

TABEL 2.2.

Maakonna keskmine palk/Tallinna keskmine palk (%)

ui

Inimarengu komponentide
regionaalstatistiline
hindamine

ame hinnata kooliskäidud aastate arvu
varieeruvust. Omistanud igale eristatud
haridustasemele eeldatava tüüpilise kooli
aastate arvu ja jätnud arvestusest välja alla
25 aastased inimesed, arvutasime maa
kondlikud keskmised kooliaastate arvud,
mida võib ligilähedaselt kõrvutada ÜRO
metoodika alusel saadutega. Keskmise
taseme - 10,1 aasta— juures varieeruvad
maakondlikud näitajad kuni ühe aasta
võrra üles- või allapoole. Kõrgeim on
ootuspäraselt Harjumaa (sh. eriti Tallinna)
tase (10,9), madalaim Põlvamaa oma (8,9).
Mõlemad arvud on rahvusvahelise skaala
taustal küllalt head (võrreldavad näiteks
Soome ja Iirimaa vastavate näitajatega).
Maakondade vahed hariduse alal 1989.
aastal ei ole seega suured, ometi oleks vaja
neid perioodiliselt teadvustada, sest suure
neva majandusliku diferentseerumise taas
tootmise üks mooduseid toimib hariduse
kaudu.
Sisemaist kogutoodangut meil regiooni
ti ei arvestata, aga selle hindamise vajadus
on ehk teravaim. Inimarengu kontekstis
vaadelduna määrab elatustase pikemas
perspektiivis nii tervist kui haritust kujun
davate protsesside kulgemise. Käesolevas
katses kasutasime elatustaset iseloomusta
va näitajana tööandjate poolt palgafondiga

o ^

marengu tasemega riikide järjestuses kesk
miste hulka, olles ligikaudu võrdsel posit
sioonil Tšehhi, Slovakkia, Leedu, Läti ja
Ungariga ning edestades kõiki teisi üleminekumaid. Nii hea positsiooni tagab
Eestile elanikkonna kõrge keskmine hari
dustase - kõrgem on see vaid umbes 20
riigis. Samal ajal on inimeste keskmine eel
datav eluiga Eestis pigem iseloomulik
arengumaadele. Võrreldes 80-ndate aasta
te lõpuga on see isegi langenud. SKT ostu
jõud on 1992. aastal stabiliseerunud. Kõige
arenenumate maadega võrreldes on seegi
tagasihoidlik. ÜRO Arenguprogrammi ett
ekandes on muuseas kõrvutatud kõigi rii
kide järjestus! ühelt poolt jõukuse ja teiselt
poolt inimarengu indeksi alusel (tabel
2.1.). Näeme, et Eesti inimarengu tase on
tunduvalt kõrgem, kui eeldaks tema prae
gune jõukus.
Ülalkirjeldatud inimarengu tegurite sei
sund on üleminekumaadele tüüpiline,
peegeldades ühtaegu sotsialistlikku lähi
minevikku ja siirdeaja raskusi. Sotsialismis
tagati madala ühiskondliku tööviljakuse
juures üldiselt kättesaadavad elementaar
ne arstiabi ja üsna kõrge formaalne hari
dustase. Selline investeering inimestesse
aga ei andnud majanduslikku tulemit, sest
ühiskond pärssis inimeste algatusvõime.
Alles praeguse siirdeaja jooksul on avane
nud võimalused "avansseeritud" haridust
ühe peamise arenguressursina ära kasuta
da. See on meie peamine eeldus saamaks
mõne aja jooksul üle odava masstootmise
maa seisundist ja siirdumaks postindustri
aalsesse infoühiskonda.
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seoses tehtud kulutusi (vastavad maksed
hõlmavad üle 40 protsendi SKT-st) ühe
elaniku kohta 1994. aasta II kvartalis.
Hinnates töötajate 1993- aasta keskmise
palga erinevusi regiooniti (tabel 2.2.), sel
gub, et Harju maakonnas on tänu pealin
nale majanduse elavnemine kõige kiirem:
palgad ületavad Eesti keskmist 24%, s. h.
Tallinnas 25,7%. Kõikide ülejäänud piir
kondade keskmised palgad jäävad Eesti
keskmisele tugevasti alla. Tabelis on esita
tud maakondade keskmised palgad suhte
na Tallinna keskmisest palgast.
Tabeli 2.2. põhjal on näha, et kõige hal
vem on olukord põllumajanduspiirkonda
des. Kõrgemaid palku saadakse Tallinnas
ja selle lähiümbruses, mida iseloomustab
väga intensiivne uusettevõtlus ja suunitlus
eksporditavale toodangule. Kuigi KirdeEesti tööstuspiirkond pole kriisist üle saa
nud, ületab sealne palgatase siiski märga
tavalt põllumajandusel baseeruvate piir
kondade palgataset.
Elatustaseme vahed piirkonniti on väga
suured. Madalaima (Jõgeva) ja kõrgeima
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(Harju) tulutasemega maakonna tulud ela
niku kohta erinevad üle kahe korra, ja kui
vaadelda pealinna eraldi, aga isegi üle
kolme korra. Saadud hinnangute alusel
võib järeldada, et vaatamata maa väiksuse
le, on Eesti inimarengu tegurid oluliselt
diferentseerunud. Peamisena joonistub
küllalt selgelt välja pealinnaregiooni ja
teiste piirkondade vastuolusid tekitav eri
nevus. Praegune elatustaseme vahe Tal
linna ja muu Eesti vahel on häirivalt suur,
selle tagajärjeks on oletatavasti arengupo
tentsiaali õõnestamine "ajude äravoolu"
kaudu suuremal osal riigi territooriumist.
Allikad:
Eesti sotsiaalstatistikat, 1994. ESA, 1994.
Eesti maakondade, linnade ja alevite rah
vastik 1989.1 osa. ESA 1990.
Human Development Report 1991-1994.
UNDP.
World Development Report 1994. World
Bank.

EESTI INIMARENGU ARUANNE 1995

3

if

R@E# Inimarengu üldkontekst Eestis
Geograafiline asend.
Kultuur ja religioon

Piirkondlik areng
Olulisemad Eesti praegust piirkondlikku
arengut mõjutanud protsessid toimusid
alates 1945. aastast (kiil 3.1. ja 3.2.)
Eesti taasiseseisvumisega kaasnesid
muudatused nii kogu riigi kui ka regiooni
de majanduses. Keskplaneerimise asenda
mine ekstreemselt vabade turusuhete ja
kaubanduspoliitikaga, Ida-sidemete katke
mine ja nende asendamine kontaktidega
Läänes ning regioonide arengu suhtes
väliste protsesside põhjustatud majanduss
truktuuri nihked avaldavad piirkondlikule
arengule määravat mõju. Peamised uued
tendentsid:
- võimendunud on keskuse ja perifeeria
erinevused, sest Tallinna (mõningal määral
ka teiste suuremate linnade) ettevõtjad on
asunud kasutama Eesti Ida ja Lääne vahe
list asendit, nii et rahvusvaheliseks kau
banduskeskuseks kujunenud Tallinna lä
bivad märksa suuremad raha ja kaupade
vood, kui need oleksid ainult Tallinna ja
selle tagamaa vahelisel teenindamisel. Tal
linn on kujunenud Eesti arengu- ja inflatsioonigeneraatoriks ja tõmbab tänu kõrge-

Eesti Vabariik paikneb Kirde-Euroopas.
Kogupindalaga 45215 ruutkilomeetrit on
ta kolmest Balti vabariigist väikseim. Eestil
on idas ühine piir Venemaa ja lõunas
Lätiga. Põhjas on Eesti piiriks Soome lahe
rannik ning läänes piiravad Eestit Riia
(Liivi) laht ja Läänemeri.
Eesti territoorium on valdavalt tasane,
kuid lõuna poole muutub see künklikuks.
Suurimad linnad on pealinn Tallinn (484400
elanikku), Tartu (115400), Narva (82300)
ja Kohtla-Järve (76800) (joonis 3.1.).
Euraasia mandri ja Lääne- ning Põhjamere
mõju tõttu iseloomustavad eesti kliimat kül
mad talved ja mõõduka temperatuuriga
suved. Keskmine temperatuur Tallinnas on
jaanuaris -5°C ja juulis tõuseb see 17,l°-ni C.
Eesti keeles kasutatakse ladina tähti ja
eesti keel on suguluses soome keelega,
kuuludes soome-ugri keelte läänemere
soome rühma. Eesti elanikkond on valda
valt ristiusku ja peamine konfessioon on
luterlus. Eksisteerivad ka vene õigeusu
kirik ja väiksemad protestantlikud sektid.
JOONIS 3.1.

Eesti maakonnad ja suuremad linnad.
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- muudatus Eesti geopoliitilises olukor
ras on andnud uued võimalused lääne

KIIL3.1.

Piirkondliku diferentseerumise põhijooned
enne Eesti taasiseseisvumist
Piirkondlikku arengut Eestis on mõjutanud:
- Eesti varasemate Lääne-sidemete täielik katkestamine ja integreerimine
N. Liidu majandussüsteemi: idapiiri avanemine ja läänepiiri täielik sulgemine;
- N. Liidu keskvalitsuse poolt siinsete energeetiliste ressursside ja oskus
tööjõu kasutamiseks Eestisse suunatud investeeringud;
- Eesti territooriumi kui N. Liidu olulisima strateegilise suunaga piirilõigu
(Leningradi eelpost) militariseerimine.
Sõjakahjude kõrvaldamine ja majandussüsteemi täielik ümberkorraldamine
kestis"!954. aastani. Sellega kaasnes suurtööstuse ülesehitamine, taludel
baseerunud põllumajanduse kollektiviseerimine ja omavalitsusliku haldussüs
teemi kaotamine. Käivitus väga intensiivne sise- ja välismigratsioon: elanike
arv vähenes kiiresti maal ja kasvas tormiliselt linnades. Massilise slaavi ja teis
te N. Liidu rahvaste sisserännu tulemusena muutus oluliselt osa regioonide
rahvuslik koosseis, kultuuri-ja keelesituatsioon. Peamised mitte-eestlaste asu
alad on moodustunud Kirde-Eestis ja Tallinna ümbruses, sest just sinna loodi
sõjajärgsel perioodil arvukalt tööstustöökohti. Muulased on sealt ka enam
maavaldadesse ümber asunud. Majanduse ja rahvastiku kontsentratsioonita
se saavutas Nõukogude Eestis maksimumi 1970. aastate lõpuks. Ma
janduskasv algas lõpuks ka maal, kus põhiinvesteeringud tehti majandite kes
kasulates, selle tagajärjel osa nn. ebaperspektiivseid külasid hääbus. Maha jäi
Lõuna-Eesti, kus puudusid suured tööstusinvesteeringud ja kus ühismajandid
ei kujunenud sedavõrd elujõulisteks kui Põhja-Eestis.
1970. aastate lõpus algas Eesti ruumstruktuuri arengus suhteline dekontsentratsioon, mille peamiseks põhjuseks oli Eesti spetsialiseerumine varustamaks N. Liidu suurlinnu loomakasvatussaadustega. Põllumajanduskasvu tule
musena paigutusid uued töökohad ja kõrged palgad üle kogu Eesti, jättes välja
vaid Lõuna-Eesti maakonnad ja osa äärevaldadest.1983. aastal hakkas maa
elanike arv sellel sajandil esmakordselt kasvama. Lisaks majanduslikele põh
justele võib eestlaste maalemineku põhjusteks pidada Põhja-Eesti linnades
esinenud rahvuslikku surutist, läänes populaarse äärelinna-elulaadi mõju ja
ökoloogilise teadlikkuse kasvu - enam lahkuti saastunud elukeskkonnast.
Tegemist oli eelkõige linnalähistesse maapiirkondadesse asumisega (suburbaniseerumisega).

matele palkadele ajusid ja seega ka aren
gupotentsiaali ära Eesti äärealadelt.

poolsetele rannikupiirkondadele sadamate
kasutamise, turismi, otsekontaktide ja mit
mesuguse (ühis)ettevõtluse arendamise
läbi. Idapoolsetel maakondadel seevastu
on katkenud varasemad sidemed Peter
buri ja Pihkva turgudega, mistõttu sealsel
peamiselt põllumajandusel baseeruval ma
jandusel on tõsiseid raskusi. Raskusi suu
rendavad veokulud ja sõltuvus Tallinna ja
Pärnu sadamatest ning vahendusfirmadest.
- eriti suurtes raskustes on Eesti suur-

tööstusettevõtete ja endiste N. Liidu sõjavä
ebaaside asulad, kus on kadunud tööko
had. Sotsiaalprobleemid on teravamad
seal, kus endistele ettevõtetele pole töö
andjana alternatiivi.
- põllumajandusreformi tulemustena ja
maareformi pidurdumise tagajärjel on ena
mik Eesti suuri põllumajandeid lagune
nud, nende varad on jagatud üksiktalude
le või eraettevõtetele. Töökohad, mis loodi
maale 1970.—80. aastatel, on kadunud või
kadumas. Seetõttu on laialdastel suurtest
linnadest (turgudest) kaugele jäävates val
dades, mis sõltuvad eelkõige piima müü
gist kombinaatidele, registreeritud tööpuu
dus üle 10%. Olukorda seal raskendab
veelgi inimeste kesine haridusbaas (joonis
3.2.) ja oskuste tase, võimetus ja vastu
meelsus kiiresti ümber õppida (kasvanud
on alkoholism). Seetõttu pole uutes ette-

JOONIS 3.2.

Eesti vaimse potentsiaali regionaalsed erinevused.
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võtetes sageli võimalik kasutada kohalik
ku tööjõudu.

KIIL 3.2.

Eesti piirkondliku arengu etapid

Looduskeskkond
Eesti looduskeskkonda iseloomustavad
tugev polariseeritus ja suured kontrastid:
ühelt poolt looduse suur mitmekesisus (nii
liikide, koosluste kui maastike tasandil),
teisalt tähelepanuväärne lokaalne degradatsioon.
Muu Euroopaga võrreldes on Eesti väga
rikas enam-vähem looduslikus seisundis
ökosüsteemide ja taastuvate loodusvarade
poolest. 44% territooriumist katavad 71 eri
tüüpi metsad, 31% on mitmesuguste soode
all (kiil 3.3.).
Inimasustus on üks madalamaid terves
Euroopas (34.5 inimest/km2). Üksnes viies
maakonnas 15-st on inimeste asustustihedus üle 20 in./km2 (Pärnu, Lääne- ja IdaVirumaa, Tartumaa ja Harjumaa).
Eesti on Euroopa ja maailma üks metsaja sooderikkamaid riike. Iga elaniku kohta
tuleb 1.16 ha metsa . Samal ajal on metsa
de kasutamise intensiivsus 1/3 või 1/2
võrra Soomest ja Rootsist madalam. Ehkki
eesti metsad on viimase poole sajandiga
tublisti noorenenud, leidub suhteliselt
palju ürgmetsailmelisi vanemaid puistuid.
Suured on erinevused eri maakondade
metsasuses (34,8% - Tartumaal, 58,4% Hiiumaal) ja agraarmaastiku osatähtsuses
(10,9% - Ida-Virumaal, 34,7% - Tartumaal).
Suur osa 7378 jõest ja ojast (kogupikkus
31 000 km) voolavad oma looduslikes
sängides või on vähe reguleeritud.
Paljud luhad on säilinud poollooduslikus seisundis. Eesti on rikas ka järvede
poolest (1200 järve ning üle 20 000 lauka).
Pikk (3794 km) ja käänuline rannajoon
on suuresti tänu okupatsiooniaegsele piirireziimile erinevalt Lääne-Euroopast ja
Põhjamaadest täis ehitamata.
Vaatamata territooriumi väiksusele on
Eesti suhteliselt rikas maavarade poolest.
Maa kirdeosas asuvad maailma suurimad
kasutatavad põlevkivivarud (aktiivsed tar
bevarud 3760 milj. t). Neile lisanduvad
maa põhjaosas Euroopa suurimad fosforiidimaardlad (260 milj. t), põhja- ja lääne
osas lubjakivi ja dolomiit (300 milj m3), liiv
ja kruus (180 milj. m3), savi (30 milj. m3),
ravimuda (4 milj. m3) ja järvekriit (0,5 milj.
m3). Lisaks üle maa 2—5 m (kohati 10 m)
paksuse lademena turvas (565 milj. t).
Fosforiidilademega seotud diktiionee-
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I /kuni 1850/. Agraar-traditsionaalne ühiskond.
- Mõisamajanduslik mehhaniseerimata põllumajandussaaduste tootmine,
käsitöö;
- pärisorjus, maarahva-identiteet, suletus;
- ühtlane hajuv asustus.
II /1850 -1914/. Tööstusrevolutsioon. Vene Impeeriumi läänesuunaline eelpost.
- Kaubalis-rahaliste suhete teke põllumajanduses ja suurtööstuse rajamine;
- kristliku kultuuri lõplik omandamine, demograafilise ülemineku algus ja
elanike väljaränne, omavalitsuste teke, üldise kirjaoskuse omandamine,
rahvuslik ärkamine;
- Tallinna ja Narva kiire kasv, väikelinnade teke.
III /1914-1920/. I maailmasõda ja Vabadussõda
- Eesti riigi loomine;
- maareform
IV /1920 - 1940/. Agraar-väiketööstuslik Eesti Vabariik.
- Suurtööstuse kollaps ja agraartööstusliku väikeettevõtluse areng;
- demograafilise ülemineku lõpp, iibe langemine, rahvusliku teaduse ja
kõrgkultuuri teke;
- jätkuv väikelinnastumine, tööstuslinnade ja Lääne-Eesti arengu seisku
mine kuni 1934. aastani, Tallinna kasv, Lääne-Eesti ja Narva jätkuv stag
neerumine 1930. aastate lõpul.
V /1941 - 1945/ II maailmasõda.
- Suured inimkaotused ja purustused linnades;
- linnade ja jõukamate maapiirkondade tühjenemine.
VI /1945 - 1979/. N. Liidu huvidest lähtuv industrialiseerimine ja majanduse
ekstremaalne kontsentreerimine-tsenraliseerimine.
- N. Liidu vajadusi rahuldama mõeldud suurtööstuse ja energeetika
rajamine eelkõige Tallinna ja Kirde-Eestisse, militaarobjektide rajamine,
olemasoleva majanduse ekstreemne kontsentreerimine;
- võõrtööliste massiline sisseränd idast ja põlisrahva osatähtsuse
vähenemine, surve eesti kultuurile ja rahvuslik diskrimineerimine;
- investeeringud Kirde-Eesti energeetikasse ja tööstusse ning Tallinna
piirkonda, linnade kasv, saarte, Lääne- ja Lõuna-Eesti stagneerumne.
VII /1980 - 1988/. Eesti agraartööstuskompleksi forsseeritud areng ja dekontsentratsiooniprotsessid.
- N. Liidu majanduse stagneerumine ja toidukriis, Eesti agrotööstuskomp
leksi väljaarendamine ja palkade kasv põllumajanduses, teisese
(varjatud) majandussektori väljakujunemine;
- jätkuv võõrtööliste sisseränd, elatustaseme langus linnades ja eelkõige
eestlaste väljaränd linnalähedasele maale ja majandeisse;
- üldine dekontsentratsioon, suburbanisatsioonipiirkonnad eelkõige
Tallinna ja teiste linnade ümbrusse, Lääne- ja Kesk-Eesti kiire kasv,
Lõuna-Eesti, kuid ka teiste piirkondade ääremaade mahajäämuse kasv.
VIII /1991 -... Üleminekumajanduse ektreemsed kontsentratsiooniprotsessid industriaalne ettevalmistus infoühiskonnaks.
- Itta suunatud majandussuhete kiire asendumine läänepoolsetega, plah
vatuslikult kasvanud uus(väike)ettevõtete hulk, riikliku ettevõtluse ja riiklik-kooperatiivse põllumajanduse sügav kriis, varisektori osakaalu kiire
kasv;
- rahvusriigi taastamine, muukeelsete väljaränd, demograafiline ja eetiline
kriis;
- kapitali koondumine keskustesse ja eelkõige Tallinna, noorte aktiivsete
väljaränd Tallinna, monostruktuursete maapiirkondade ja üheettevõtte
asulate kiire stagneerumine.

maargiliit on rikas uraani (80—120, maksi
maalselt 450 g/t) ning hinnaliste mikroele
mentide (Mo, V, Cu, Pb, Sr, Th, Re) poo
lest. Puistute üldtagavara on 277 mln. m3.
Nõukogude-aegse pärandina on Eesti
saanud endale ressursse raiskava ning
energimahuka majanduse. Energiatarbi-
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Metsik loodus on Eesti suurimaid väärtusi
Erinevalt muust Euroopast on Eesti loodus säilinud silmatorkavalt liigirohkena.
Eestimaa on koduks 40 000 taime-, seene- ja loomaliigile. 20 000 neist on
putukad, seene- ja taimeliike on kumbagi 6000. Eesti metsades elutseb 500
hunti, 600 karu, 1000 ilvest, 6000 kobrast, 1000—2000 saarmast, 200 paari
must-toonekurgi ja 400 paari kotkaid (neist 35 paari kalju- ja 50 paari merikot
kad). Ürgmetsa-ilmelistes metsades pesitseb kuni 1000 paari mujal Euroopas
üliharuldasi valgeselg-kirjurähne. Luhtadel ja niitudel pesitseb 5000 paari ruk
kirääke ehk kaks korda enam kui Skandinaaviamaades kokku. Pideva niitmise
tulemusena on eesti rahvusmaastikuks peetud puisniitudest kujunenud
Euroopa kõige liigirikkamad taimekooslused: 163 õistaimeliiki 100 m2-l. LääneEesti mandri ja saarte rannakarjamaadel ning madalates lahtedes koguvad
kevadrändeaegse vahepeatuse ajal jõudu pooled Euroopa metshanedest (0.5
mln.) ja suur osa luikedest (kuni 20 000 väikeluike). Sügisrände eel kujuneb
siin Euroopa suurimaid (25 000—30 000) sookurgede kogunemispaiku. Eesti
rannameri meelitab ligi paljusid loomi ja linde. Eesti vetesse koguneb talvituma ligi kolmandik (3 mln.) kõikidest Läänemere veelindudest. Jäävaesel keva
del poegib just siin enam kui pool Läänemere hallhüljestest. Läänemerd
ümbritseva 9 riigi või selle osaga võrreldes on Eestis säilinud kõige enam
haruldasi taime- ja loomaliike.

mise järgi (300 GJ aastas) kuulub Eesti kõr
geltarenenud riikide hulka (üle l60 GJ aas
tas). 1993-aastal tuli iga elaniku kohta 200
GJ aastas.
Intensiivse majandustegevuse kõrval
eksisteerib Eestis tänaseni tihe kompensat
sioonialade võrgustik. Kaitsealasid on ca
7% territooriumist.
Vaid 15% elanikest peab keskkonnasei
sundit Eestis väga muret tekitavaks: eest
lastest 10%, mitte-eestlastest 23%.
Tänu võõrtööjõu ekspordile N. Liidust
rajati Kirde-Eestis ja Tallinnas ressursse
' raiskav ning keskkonda tugevasti reostav
suurtööstus. Erinevused nimetatud piir
kondade ja valdavalt agraarse orientatsioo
niga muu territooriumi vahel on kõige
suuremad.

Eesti siirdemajanduse
eripära
Kui Eestis 80-ndate aastate lõpul kavanda
ti üleminekut turumajandusele, siis oli see
põhjendatud eelkõige sotsiaalsete, kultuu
riliste ja ökoloogiliste argumentidega.
Eesti tulevikuvisioonis olid tähtsal kohal
kultuur, haridus, kõrgtehnoloogia ja öko
loogiline elulaad. 1988. aastal formuleerisid reformide kavandajad ühemõtteliselt,
et Eesti majandusreformi projekti (tollea
egse nimetusega "IME projekt") lõppees
märgid ei ole majanduslikud, vaid väljen
datavad rahvuskultuurilistes, sotsiaalsetes
ja ökoloogilistes kategooriates. Loodeti
optimistlikult, et kuna kaovad käsumajan
dusele iseloomulikud "tootmine tootmise
pärast" ja majanduslik ebaratsionaalsus
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ning suureneb majandussubjektide initsia
tiiv, siis on paralleelselt majandusreformi
ga võimalik suurendada investeeringuid
teadusesse, haridusse ja kultuuri.
Reaalne elu on kujunenud siiski kavan
datust teistsuguseks.
Nii nagu teistes endistes sotsialistlikes
riikides osutus ka Eestis ühiskonna ümber
kujunemine ja majandussiire tunduvalt
väiksemas ulatuses ettekavandatavaks ja
sotsiaalsetest kriteeriumidest lähtuvalt
kontrolli all hoitavaks, kui esialgu eeldati.
Majanduse ümberkorraldumine toimus
struktuurse kriisi kaudu, mis tõi kaasa too
dangu tugeva languse, sotsiaalsfääri ja teis
te avaliku sektori valdkondade finantseeri
mise võimaluste järsu vähenemise ja mit
med negatiivsed sotsiaalsed kaasmõjud.
Sisemajanduse kogutoodangu reaalväärtus
langes Eestis aastail 1991—1993 ESA and
meil 33 protsenti ning IMF-i andmeil 27
protsenti.
Riiklik taasiseseisvumine 1991. aasta
sügisel tõi mitmetel põhjustel kaasa palju
de varem funktsioneerinud Eesti ja Vene
maa tarne- ja turustussuhete katkemise,
Venemaa tõstis hüppeliselt kütte-ja toorai
nete hinda. Samal ajal pidi Eesti riik hak
kama kujundama mitmeid iseseisvale riigi
le vajalikke teenistusi ja süsteeme (piirival
ve, sõjavägi, diplomaatiline teenistus, tol
liamet jt.), mis kõik nõudis raha ja vähen
das võimalusi finantsmanöövriteks majan
duse ja sotsiaalelu valdkonnas.
Eesti majandusreform on võrreldes teiste
postsotsialistlike maade omaga olnud üks
radikaalsemaid, paistnud eriti silma oma libe
raalsusega ja riigi tagasihoidliku rolliga.
Majanduslikult on Eesti reform osutu
nud suhteliselt edukaks. Ettevõtete kohan
dumine ja ka maa majanduslike välissuhe
te ümberorienteerumine on toimunud
suhteliselt kiiresti, 1994.aasta teisel poolel
on majandus tervikuna hakanud pärast
tugevat langust kasvama. Reformide sotsi
aalne hind on olnud võrreldes teiste üleminekumaadega üks kõrgemaid ning ini
meste sotsiaalne kaitstus tagasihoidlikum.
Kõrvutades Eesti andmeid 7 Kesk-Euroopa
riigi ning Venemaa ja Ukraina omadega 29
sotsiaalse näitaja lõikes, selgub, et Eestis
on peaaegu kõikide osas toimunud olu
korra halvenemine. Terve rea näitajate
osas on langus olnud kõige suurem: ela
tustaseme langus, välispõhjustest johtuva
te surmajuhtumite arv (sh. tapmised), ene
setapud, alkoholimürgitused, kuritegevuse
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Eesti majandusliku siirde põhimomente
Inimarengu jaoks oluliste sotsiaalelu valdkondade finantseerimise võimalused
Eesti tüüpi majandusreformi puhul on olnud väga piiratud ja seda järgmistel
põhjustel:
a) majanduse stabiliseerumine ja uuesti "käimasaamine" toimub suhteliselt
madala maksutasemega. Tasakaalustatud eelarve printsiibist kinnipidamine
vähendab võimalusi toetada sotsiaalsfääri;
b) otseselt arenguga seotud eesmärgid (haridus, teadus, tehniline areng jt.)
konkureerivad raha vähesuse tingimustes valusalt teiste samuti oluliste ees
märkidega, nagu toimetuleku toetamine, tehnilise infrastruktuuri (raudteed,
energeetika) korrasoleku kindlustamine, turvalisuse tagamine jm.;
c) institutsionaalse arengu nõrkus takistab nii seadusega avalikule sektori
le ettenähtud raha laekumist kui ka laekunud rahade otstarbekat kasutamist;
d) võrreldes näiteks viimastel aastakümnetel head majandusarengut näita
vate Ida-Aasia maadega, kus sotsiaalkulud on juba ajaloolistel või kultuurilistel
põhjustel väga madalad, on Eestis N. Liitu kuulumise aastatel loodud küllaltki
kallid hariduse, tervishoiu ja kultuuri infrastruktuurid. Väikerahvuse olukorrast
tulenevalt on sellise suuremahulise sotsiaalse infrastruktuuri olemasolu iseen
dast positiivne. Probleem on selles, et sotsialismi ajal loodud struktuurid on
osutunud uute tingimustega halvasti kohandatavateks ja ebaökonoomseteks.
Siiski vajavad need süsteemid pigem evolutsioonilist arengut kui järske mur
ranguid. Taasloomine nende lagunemise korral võib osutuda väga kalliks ja
aeganõudvaks.
Mitmete inimarengu seisukohalt oluliste institutsioonide (tervishoid, haridus jt.)
puhul kerkib dilemma: kas püüda neid ka kitsastes oludes vähemalt minimaal
selt rahastada ja säilitada väljakujunenud potentsiaal või võtta kurss reorgani
seerimisele;
e) avaliku sektori vähese finantseerimise ja madalate palkade tõttu toimub
sealt kaadri äravool teistesse sfääridesse. Kohale jääb enamasti madalama
kvalifikatsiooni ja töömotivatsiooniga kaader;
f) inimarengut tagavate süsteemide reorganiseerimine eeldab selgete riikli
ke arenguprioriteetide olemasolu: riiklikult esmajärgulised finantseeritavad
uurimisprogrammid, teatud töötajate ümberkoolitamiskavad jne. Majanduse
stabilisatsioonifaasile omase kõrge määramatuse oludes on riik aga püüdnud
selgemate prioriteetide fikseerimisest hoiduda;
g) üheks väljapääsuks oleks muuta osa avaliku sektori traditsiooniliselt
tasuta teenuseid (näiteks haridus) tasuliseks, kuid selle lahendi kasutamist
takistavad suured diferentsid eri elanikkonnakihtide tuludes ning vastava krediteerimissüsteemi puudumine.

TABEL 3.1.
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CD

kasv, esimest korda tuberkuloosi haigestu
nute arvu suurenemine, koolieelsetes las
teasutustes käivate laste arvu kahanemine
jne. (Kuddo, 1995).
Kuna Eesti reformivariandi puhul on
ettevõtluseks vajaliku ärikeskkonna loo
mist peetud eelistatud ülesandeks (mada
late maksude ja eelarve tasakaalu nõue)
ning riigi osa vähendatud, siis on ka mak
sude kaudu finantseeritav sotsiaalsektor
eriti tugeval "dieedil" (kiil 3-4.).
Eesti teadus on kaotanud endisest N. Lii
dust tulnud tellimused ja raha ning ka
suure osa Eesti-sisestest tellimustest. Eesti
Teadusfondi võimalused on piiratud,
uutelt riiklikelt struktuuridelt ja arenevalt
pangandus-kommertssektorilt tulevate tel
limuste maht on esialgu veel äärmiselt
väike. Sellises raskes situatsioonis on Eesti
teadusele, haridusele, kultuurile ja teistele
sotsiaalsektoritele äärmiselt tähtis avanev
läänemaailm. Võimekamatel teaduritel on
õnnestunud hankida läänest uurimistoetu
si, haridus- ja kultuuriinimestel, samuti
avaliku sektori ametnikel on õnnestunud
saada tasuta või väga soodsatel tingimustel
infot ja koolitust, küllalt palju üliõpilasi on
siirdunud läände õppima, läänest tulnud
toetussummad on olnud suureks abiks
kultuurielu jätkamisel.
Avalike kulude suurust ja jaotumist näitav
tabel 3-1 hõlmab nii riigieelarve kui ka
kohalike eelarvete kulud, samuti selliste
eelarveliste fondide kulud nagu sotsiaalfond
(pensionid), tervisekindlustusfond ja keskkonnakaitsefond. Viimastesse laekuvad
maksud otse, ilma eelarve vahenduseta.
Tabeli alusel võib teha vähemalt järgmi
sed järeldused:
a) tegemist on väga väikeste summade
ga, seda nii absoluutväärtuses kui ka suh
teliselt (elaniku kohta, finantseerimisvaja
duste kohta); b) toimetuleku kindlustami
seks mõeldud kulude (sotsiaalhooldus jm.)
osatähtsus on suhteliselt kõrge, seda hoo
limata Euroopa madalamate hulka kuulu
vast keskmise pensioni ja palga vahekor
rast ning küllalt väikesest tööpuudusest; c)
teaduskulude osatähtsus on äärmiselt ma
dal, mõnevõrra kõrgem on tervishoiu ja
hariduskulude osa, aga ka näiteks haridus
kulud suunduvad praegu valdavalt vaid
õpetajate palkadeks ja koolihoonete re
mondiks (neidki vajadusi täielikult täitma
ta), seega mitte arengule, vaid ainult ole
masoleva säilitamisele.
Toetudes EV Rahandusministeeriumi kal

0.5
28.4
14.5
1.9
2.8

1048.5

6.6

433.5
498.7
15797.7

2.7
3.3
100

kulatsioonidele võib eeldada, et avaliku
sektori tulude reaalmaht olemasoleva mak-
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sutaseme säilitamisel ei tõuse. Riigieelarve
reaalmahu kasvu võiks Rahandusminis
teeriumi prognooside alusel eeldada vaid
siis, kui Eesti sisemajanduse koguprodukt
hakkab kasvama üle 4% aastas*.
Eesti Tulevikuuuringute Instituut, kasu
tades ekspertidena majandus- ja sotsiaal
teadlasi ning ministeeriumide tippamet
nikke, hindas nihete võimalikkust avaliku
sektori kulude struktuuris. Eraldi võeti
vaatluse alla kaks perioodi: 1996. aasta ja
ajavahemik 1997—2000.
1996. aasta kohta väitsid eksperdid kül
lalt üksmeelselt, et (a) kõikide avaliku sek
tori valdkondade alafinantseerimise olu
korras on lähiperioodil radikaalseid avali
ku sektori kulude struktuurimuutusi prak
tiliselt võimatu teha; (b) vajalikest muutus
test on ilmselt esmatähtis tehnilise infras
truktuuri kulude osatähtsuse suurendami
ne (raudteede ja maanteede korrashoid ja
moderniseerimine). Teise eelistusena mär
giti sisejulgeolekut; selle valdkonna vajali
ku rahastamise allikaid leida on aga juba
äärmiselt raske. Osa eksperte pidas võima
likuks vahendite leidmist sisejulgeolekuks
välisjulgeoleku summade arvelt, on aga
selge, et selline lahend on võimalik vaid
soodsate rahvusvaheliste suhete puhul.
Kuna juba esimese kahe eelistuse rahas
tamisel on ette näha väga suuri problee
me, siis pole alust eeldada, et muude ini
marengu jaoks oluliste valdkondade osa
tähtsuse vähegi olulisem tõus oleks 1996.
aastal reaalne.
Mõnevõrra suurem finantsmanöövri
ruum avaneb 3—5 aasta perspektiivis.
Selleks ajaks peaks hakkama arenema töö
võtjate maksetel põhinev pensionisüsteem
ja seetõttu võib osa ekspertide arvates tek
kida võimalus suunata osa tööandjate
poolt makstavast sotsiaalmaksust üle min
gite teiste (soovitavalt arenguga seotud)
eesmärkide teenistusse. Teatud kokkuhoi-

*Taoline prognoos põhineb järgmistel argu
mentidel: Eesti ettevõtted vajavad lähiaastatel
väga suuri investeeringuid põhivara uuenda
misse, suur osa ettevõtetele laekuvast rahast
arvestatakse amortisatsioonieraldisteks, ning
selle tagajärjel väheneb maksustatava tulu
suurus; seoses majanduskeskkonna teatud sta
biliseerumisega on ka edukate ettevõtete pühid
"suurte kasumite aeg" möödas; erasektori ning
väikeettevõtete osatähtsuse tõusuga muutub
maksukogumine keerukamaks jne.
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uvõimalusi võib leida ka üldhalduskuludes. Valdkondadeks, mille finantseerimist
tuleks eelkõige suurendada, on (tähtsuse
järjekorras): (1) tehnilise infrastruktuuri
arendamine, (2) sisejulgeoleku tagamine,
(3) haridus ja (4) teadus. Kõigil nimetatud
valdkondadel on arengut võimendav
efekt: infrastruktuuri areng suurendab
majanduse arengu kaudu maksubaasi sot
siaalseteks vajadusteks; olukorra parane
mine sisejulgeoleku osas vähendab ini
mestes võõrandumist, haridus tõstab ini
meste toimetulekuvõimet (vähendab vaja
dust toimetulekutoetuste järele), vähendab
kuritegevust, loob eeldused teadustööks ja
kultuuritarbimiseks; teadus loob eeldused
keerukamaks ja intellektuaalsemaks toot
miseks jne.
Eksperdid hindasid põhimõtteliselt olu
listeks ka selliseid valdkondi nagu näiteks
kultuur, tervishoid, sport ja puhkus ning
tõid välja olulisi võimendavaid efekte,
mida annaks nende arendamine. Inves
teerimine sporti tugevdab tervist ja vähen
dab vajadust tervishoiukulude järele.
Nendele valdkondadele finantskatte leid
mise osas oldi siiski pessimistlikud
Tasapisi hakkavad ilmselt omal initsia
tiivil kohalikke makse kehtestama küll ko
halikud omavalitsused, kuid praegu on
see protsess täiesti algstaadiumis. Pole
alust eeldada, et kohalikud omavalitsused
sooviksid ka lähitulevikus kergekäeliselt
selliseid ebapopulaarseid meetmeid tarvi
tusele võtta.
Kokkuvõttes võib siiski väita, et ka eel
nimetatud nelja eelistust vääriva valdkon
na olulisem täiendav finantseerimine ava
liku sektori tuludest on küllalt piiratud,
eriti kui avaliku sektori tulude reaalsumma
oluliselt ei suurene. Kulude "ümbermängi
mise" võimalused on väikesed, sest ka töö
võtjate maksete muutmine pensionide olu
liseks allikaks ei vabasta väga suuri sum
masid (mingis ulatuses nn. rahvapension
kindlasti säilib). Ka teiste kuluelementide
osas ei ole kokkuhoiuvõimalused suured.
Tekib ka uusi finantseerimist nõudvaid
vajadusi, näiteks turumajanduse põhimõ
tetel funktsioneeriva korterituru oludes
tekib ilmselt vajadus kohalike omavalitsus
te finantsilisel toetusel baseeruvate odava
mate korterite järele vaesematele elanikkonnakihtidele.
Eelnevast tulenevalt saab teha järeldused:
1) demograafilise arengu staadium, kus
Eesti praegu on (vt. 4. peatükk), pakub

EESTI INIMARENGU ARUANNE 1995

perspektiivis majandusarengu jaoks mit
meid soodsaid eeldusi, nagu põlvkondi
läbiv kõrge haridustase, teisenenud perestruktuuridest tulenev suurem tööle orien
teeritus ja liikumisvalmidus jm. Samal ajal
nõuab vananenud rahvastik lähitulevikus
suuri kulutusi sotsiaalkindlustusele ja töö
hõivele;
2) erakapitali osatähtsus saab olema
küllalt oluline peale sotsiaalkindlustuse
veel hariduses, tervishoius ja mõnes muus
praeguse avaliku sektori valdkonnas. Pii
riks sellele on aga elanikkonna tugev
varanduslik diferentseeritus ja osaliselt ka
aeg, mis kulub vajalike institutsioonide
rajamiseks;
3) selleks, et saaks enam raha eraldada
avaliku sektori arendamiseks ja hakkaksid
ilmnema
eelkirjeldatud võimendavad
efektid, on vaja korraga nii aega (üle 5
aasta) kui ka kõrget majanduskasvu (kind
lasti üle 4% SKT-st) sel perioodil;
4) eelnimetatud perioodil on välislae
nud ja välisabi inimarengut toetavatele
valdkondadele (haridus, teadus, tervis
hoid, julgeolek) Eesti jaoks äärmiselt oluli
sed. Vastupidisel juhul on oht, et realisee
rub üks kolmest võimalusest:
a) sotsiaalsfääri elementaarseks finants
katteks vajalik majandusareng on võimalik
vaid pikemaajaliste arengueesmärkide
(hariduse, teaduse, kultuuri, keskkonna
jm.) arvel ja lõpeb seejärel teatud perioodi
järel iseenesest;
b) majandusareng küll käivitub, kuid
ilma elementaarsete sotsiaalsete tugivõrkude olemasoluta; selline olukord põhjus
tab tugevate sotsiaalsete ja sisepoliitiliste
pingete kasvu, mille tõttu majandusareng
omakorda ei saa kaua kesta või võib tek
kida oht demokraatia säilimisele;
c) sotsiaaleesmärkide saavutamise huvi
des minnakse maksukoormuse olulisele
tõstmisele, mistõttu majandusareng jääb
allapoole 3-4% aastas ning vahendite juur
devool sotsiaalsfääri katkeb.

Tulu-ja palgapoliitika
Üks majandusreformide külgi, mis suure
mal määral muret ja pettumusi põhjustab,
on madal elatustase ja ebapiisav tulupolii
tika. Vaesusest ja pikaajalisest töötusest
põhjustatud topeltraskused on siirdeprotsesside kõige valusam aspekt. Eakatele ini
mestele tähendasid reformid mitte ainult har
jumuspärase elulaadi, vaid ka nende sissetu

INIMARENGU ÜLDKONTEKST EESTIS

leku ja säästude kaotsiminekut.
Hindade liberaliseerimine ja dotatsiooni
de kahandamine oli majandusreformi kõige
komplitseeritum osa. Paljudele tarbekaupa
dele ja teenustele kehtestatud hiigelsubsiidiumide, millised moonutasid hinnastmktuure, eksitasid nii tootjaid kui ka tarbijaid ja
tekitasid rahanduses puudujääke.
Eestis otsustas valitsus hinnakasvu kom
penseerida ainult ühiskonna riskirühma
dele (lastele, kesk- ja ülikooliõpilastele,
lapsepuhkusel naistele, invaliididele, pen
sionäridele ja töötutele) ning riigiametni
kele. Riskirühmadena defineeriti riigist või
oma perekonnast sõltuvaid isikuid.
Järgnes kiire hindade liberaliseerimisprotsess. Alates 1989. aasta 4. kvartalist,
kui võeti tarvitusele kaasaegne tarbijahin
naindeks, kuni 1994. aasta 3- kvartalini on
hinnad Eestis kasvanud 151 korda. Kõige
kiirema inflatsiooni periood oli 1992. aas
tal, mil hinnad kasvasid ligi 1000% aastas.
Muutused tulude struktuuris on olnud
kiired. 1989. aasta peredeküsitluse alusel
oli perede peamine sissetulekuallikas
palk: 76% kulutatud rahast saadi palgast.
Sotsiaalabi arvelt tuli 7,7% keskmisest brutosissetulekust. 1993. aastal moodustasid
peretoetused keskmise pere tuludest 4,8%.
1994. aastal eraldati perede toetuseks 2,3%
hinnangulisest SKT-st. See avaldas teatavat
ümberjaotavat mõju, kuid mitte küllaldasel
määral.
Üks oluline tegur, mis kiire inflatsiooni
tekitatud sotsiaalseid pingeid leevendab ja
paljudel peredel toime tulla aitab, on aia
maade olemasolu ning omakasvatatud ja toodetud toidu suur osakaal.
Erinevalt teistest üleminekuriikidest pais
tab Eesti silma äärmiselt liberaalse palgapo
liitikaga. Eestis ei rakendatud palkade ja
tulude automaatset indekseerimist vasta
valt elukalliduse tõusule, kuigi palkade
korrigeerimisel arvestatakse muidugi ka
hinnaindeksit.
1994. aasta III kvartalis oli haridustööta
jate brutopalk võrreldes teiste kutsealade
ga kõige madalam. Kõrgeimad palgad on
Eestis praegu rahanduses, mis on seotud
vastava ala spetsialistide töö kvalifikatsioo
niga ja nappusega, samuti transpordis,
energeetikas ja ehituses.
Tervikuna on tarbijahinna kasv püsivalt
ennetanud nominaalpalkade kasvu. Nii
näiteks moodustas brutopalga indeks suh
tena tarbijahinnaindeksisse 1994. aasta III
kvartalis võrreldes 1991. aasta I kvartaliga
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68 protsenti ning netopalga indeks vasta
valt 59 protsenti (joonis 3.3.).
Sotsiaal- ja ravikindlustusmaksud moo
dustavad kokku 33 potsenti täiendavalt
palgakuludele. Lastetoetusi ning töötu abi
raha finantseeritakse riigieelarvest.
Keskmine palk Eestis on kasvanud 56
USA dollarilt 1992. aasta juulis kuni 152
USA dollarini 1994. aasta novembris ehk 2,7
korda. Miinimumpalk täistööaja eest on
kasvanud 100 rublalt kuus 1990. aastal kuni
450 kroonini alates 1994. aasta 1. septem
brist. Miinimumpalka on hoitud tasemel,
mis moodustab umbes 30—40 protsenti
JOONIS 3.3.

Netopalga ja tarbijahinna (elukalliduse) indeks 1991-1994
(Eesti Panga, Sotsiaalministeeriumi ja ESA andmed).
—°-----Tarbijahinna indeks (THI)
5000
4500
4000
3500
3000
äS 2500
2000
1500
1000
500

100

Netopalga indeks (NPI)

90
80
70
60
50 5?
40
30
20

ra

NPI/THI

I

1

10
kv.
I

1994

IV kv.

III kv.

kv.
II

I

1993 kv.

IV kv.

kv.
III

II

1992 I kv.

kv.

0
IV kv.

kv.
I

A
>
,m

'

ii

1991

it

k 'a>i

0

JOONIS 3.4.

Rahulolematus ametlikust töökohast saadava tasuga.
(Rose & Matey, 1994).
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keskmisest arvestuslikust brutopalgast.
Kahjuks ei ole suudetud tagada ka kõigile
täistööajaga töötajatele isegi miinimumpal-
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ka ning seda eriti majanduslikult mahajää
nud äärealadel ja maapiirkondades.
Reformiaastatel on kiiresti süvenenud
palgaerinevused, mis sõltuvad töötajate
haridustasemest, ametikohast jm. teguri
test (vt. ka 5. ja 8. peatükk). Nii näiteks
moodustas tippjuhtide keskmine bruto
palk 1994. aasta III kvartalis 3034 krooni
kuus, spetsialistidel 2494 krooni, ametni
kel 1292 krooni, oskustöölistel 1648 kroo
ni ja lihttöölistel 1113 krooni kuus. Seega
on professionaalsust, vastutust, riskivalmi
dust, otsustusvõimet jm. tippjuhi tööle ise
loomulikke omadusi hakatud väärtustama
ka kõrgema töötasuga.
Üha enam määrab palgataset tööturu
konjunktuur. Samal ajal ei võimalda pingestuv tööturg töötajatel oma palganõudmisi esitada, sest palgatõus on paljudel juh
tudel võimalik vaid osa töötajate koondami
se teel.

Varimajandus
Endiste sotsialistlike riikide ja ka Eesti üleminekumajandus kujutab endast erilist liiki
kapitalismi, millel on tugevad mõjutused
varasemast, nn. teisesest e. pseudoerasektorist. Üheks üleminekuperioodi ebasta
biilsuse ja kriisi väljundiks, kuid samas ka
võimendajaks on varjatud ja illegaalsete
tegevuste kasv.
Aastakümnete jooksul eksisteerinud tei
sene majandus kujunes isiklike võrgustike
ga subkultuuriks, mis sotsialiseeris selles
osalejaid ja kujundab tänini nende suhteid
ega lagune nii kiiresti. Samas ei ole teise
se majanduse pärand ainult negatiivne,
kuna seal tekkis laialdane väikekodanlik
eliit. Samuti ei lange teiseses majanduses
kujunenud alalhoidlikkuse ja enesevarus
tamise tõttu reaalne elatustase kaugeltki
nii madalale, kui see peegeldub arvudes.
Osa kodumajapidamisi jälgib majandus
kriisi korral kaitsvat strateegiat, mille alusel
elavad pered kokkuhoidlikumalt, teisalt
püüavad pered oma sissetulekuid mitmeti
suurendada.
Kõige enam mõjutavad varjatud sektori
laienemist Eestis muutunud majandusruu
mist põhjustatud kriis ja ettevõtete uued
tegevusolud.
Privatiseerimisega asen
duvad ettevõtete varasem nõrk eelarvekitsendus, ressursside limiteeritus, range kont
roll ning planeerimine tugeva eelarvekitsenduse, turunõudluse piiratuse, nõrga
kontrolli ja iseregulatsiooniga.
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Austrias vastas küsimusele: "Kas ametli
kust töökohast saadav tasu on Teile piisav,
ostmaks perele vajalikku?" eitavalt 20% ini
mestest, ent Poolas, Bulgaarias ja Ungaris
oli "ei" ja "pigem ei" vastajaid üle 60%,
Leedus 6l%, Lätis 74% ja Eestis 77% (joon.
3.4)
Tüüpilisimaks väljundiks sellise sundseisu
korral on lisatööde tegemine, seda nii oma
erialal kui ka väljaspool põhitööd. Sage on
tööturism jõukamate riikide lihttöödele.
Kodumajapidamise raskused võivad
suure osa inimestest tõugata seadusega
otseselt keelatud tegevusele. Tööpuudus
ja vaesus (eriti piiriäärsetes regioonides)
võivad sel viisil elatuvate elanike arvu kül
laltki suureks kasvatada.
Sundseisu ja varjatud tegevuste kasvu
positiivseks kõrval efektiks on suure hulga
uusettevõtjate teke: töö kaotanud või sisse
tulekuga rahulolematud inimesed arenda
vad oma kodumajandi või lisategevuse sel
lise tasemeni, et registreeruvad ametliku ett
evõttena. Esimesel etapil jätkatakse siiski
kodumajandi strateegiat, varjatakse tulusid
ja kasutatakse tööjõudu ebaseaduslikult, tu
gevnedes hakkavad firmad maine huvides
oma tegevust legaliseerima. Suureneb kor
poratiivsus, isiklike kontaktide, sõpruskon
dade ja klubide tähtsus majandustegevuses.
Seega on Eesti siin antud käsitluse põh
jal jõudnud perioodi, kus ametlik majan
dus veel ei kasva, varjatud sektor aga kas
vab kiiresti ja hakkab lähiaegadel inves
teeringute läbi oma tegevust legaliseerima.
Järgmise poolteise või kahe aasta vältel
kasvavad mõlemad kiiresti, kuni kapitali
kontsentratsioon ja ärimeeste hoiakud on
saavutanud taseme, mil ametliku sektori
kasvu kiirus ületab mitteametliku (kiil 3-5.).
Kui riigi poolt ei võeta ette väga vasak
poolseid samme, mis sunnivad kapitaliomanikke tulusid enam varjama, ja tõhustatakse
riigi osa turvalisuse tagamiseks ja varitegevus-
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KIIL 3.5.

Varimajanduse arengu etapid Eestis
I. Teisese majanduse kasv Eestis aastail 1980—1989. Kriisisituatsiooni teke
ja suure osa tegevuste varjumine. Ajaline moment on oluline, kuivõrd pikale
veninud kriis kujundab välja teatud varjatud käitumise stereotüübid ja elulaadi,
mida ei ole võimalik hiljem kiiresti muuta. Eestis toimis nn. teisene majandus
aastaid ja kujunes elulaadiks, mis on teatud aspektides varjatud käitumisele
soodsaks pinnaseks.
II. Majanduse struktuurne kriis 1990—1992. Selle sügavus mõjutab oluliselt
muudatuste kiirust. Siin on Eesti eeliseks riigi suhteline väiksus, puuduseks aga
kodumaiste investorite vähesus ja vaesus ning majanduse kauaaegne seotus suure
süsteemiga.
III. Reformid 1992—1993, Stabilisatsiooniks vajalike "võtmereformide" läbivii
mine. Eestis oli keskne 1992. suvel toimunud rahareform.
IV. Makromajandusliku olukorra esialgne stabiliseerumine 1993—1995.
Uuel tasemel toimub orienteeruvalt paari aastaga, mil on tunda, et majanduskasv
uue süsteemi siseselt toimib. Et aga kasv on varjatud sektoris suurem kui ametli
kus, ei kajastu see veel ametlikus statistikas. Osa inimesi rikastub väga kiiresti,
enamik rahvast vaesub.

V. Tõenäoline majanduskasvu periood 1995—1997. Kui liberaalne majan
duspoliitika ja stabiilsus jätkub, investeerivad kiirete muutuste ja segaduste perioo
dil rikastunud ärimehed oma kapitali kohapeal. Enne toimus see eelkõige kauban
duses ja käibis oluliselt välispankades, luues sellega oluliselt heapalgalisi töökohti ja
tõstes hulga elanike elatustaset. Et suuri integreeritud ettevõtteid ei ole võimalik juh
tida ja rahastada "kohverpanga" meetodil, tuleb suurem osa tegevusest, eriti sellest,
mis puudutab suhteid klientide ja tarnijatega, paratamatult legaliseerida. Majan
duskasv hakkab ilmnema ka ametlikus sektoris.
VI. Stabiilse majandusarengu periood pärast 1997. aastat (enne järgmist
stagnatsiooni). Ca 4—5 aastat pärast reformide algust ületab ametliku sektori
kasv varisektori kasvu ja kogu majandus stabiliseerub.

te raskendamiseks, on oodata, et ka varima
janduse osakaal hakkab langema. Toodud
stsenaariumi teostumiseks on oluline eelkõi
ge liberaalse majanduspoliitika jätkamine.

Allikad:
A.Kuddo. Palgad Eestis üleminekuperioo
dil. Eesti Panga bülletään nr. 6, 1994.
Eesti sotsiaalstatistikat. Tallinn, 1994.
A. Kuddo. Veel kord maksupoliitikast,
Hommikuleht, 06. 01. 1995.
Rose & Maley. Nationalities in the Baltic
States (A Survey Study). Glasgow, Scotl
and, 1994.
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Rahvastiku areng ja etniline koosseis
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Kõik rahvad läbivad oma arengus pöörde
lised muutused, mis seostuvad nn. demo
graafilise ülemineku ja rahvastiku modern
se taastetüübi kujunemisega. Eelnimetatud
muutuste ajastus on eri rahvastel suuresti
varieerunud. Rahvastiku demograafiline
arenguaste on inimarengu raamide oluli
seks kujundajaks. Demograafilise ülemine
ku ajastuse erisused kujundavad sotsiaalprotsesside konkreetset iseloomu ning
mõjutavad inimarengusse puutuvate igapä
evaste praktiliste küsimuste lahendamist.

Demograafilise arengu
ajastus Eestis
Demograafilise ülemineku algust tähista
vad rahvastiku muutused hakkasid Eestis
ilmnema 19. sajandi keskpaigas, 1850. aas
tatest peale võib täheldada sündimuse ja
suremuse pidevat teisenemist. Rahvastiku
sündimustrendi kui tähtsaima demograafi
lise ajastuse indikaatori poolest sarnaneb
Eesti Põhja- ja Lääne-Euroopa riikidega.
Demograafilise ülemineku ühe pioneermaana jõudis Eesti juba 1920. aastate lõpul
rahvastiku taastetasandist madalama põlv
kondade asendumise juurde.
JOONIS 4.1.

Välissündinute osakaal rahvastikus, valitud Euroopa riigid, 1990.
(Allikas: Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus)
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Suremusüleminek kulges Eestis sündi
muse langusega paraeelselt. Ajavahemikus
1897—1934, millest varasemate aastate
kohta elutabelid puuduvad, pikenes kesk
mine eluiga meestel 41,9 aastalt 53,1 elu
aastani ning naistel 45,5 aastalt 59,6 aasta
ni. 1930. aastateks olid surmapõhjuste seas
modernse taastetüübi kohaselt ülekaalu
saavutanud endogeensed põhjused. Ehkki
erinevalt sündimusest ei kuulunud Eesti
suremuslanguse osas Euroopa juhtriikide
hulka, edestas ta keskmise eeldatava eluea
pikkuse poolest ülejäänud Ida-Euroopa
maid. Põhja- ja Lääne-Euroopa riikide hul
gas oli Eestile iseloomulik imikusuremuse
aeglasem alanemine.
Suremuse ja sündimuse languse suhteli
se üheaegsuse tõttu oli rahvastiku kasv de
mograafilise ülemineku vältel mitmekord
selt väiksem naabermaadest. Vaid mõnel
aastal küündis rahvastiku juurdekasv 10
promillini.

Rahvastiku kasv ja koosseis
Eesti rahvastiku sõjajärgse arengu käsitlemi
sel on tarvilik silmas pidada geopoliitilise olu
korra teisenemist. Kõige otsesemalt kajastub
see Eesti rahvastiku koosseisu järsus muutu
mises (kiil 4.1. ja tabel 4.1.). Käesoleval ajal
iseloomustab Eestit Euroopa riikide hulgas
silmapaistvalt kõrge välissündinute osakaal,
mis 1989. aastal ületas 26 protsenti kogurahvastikust (joonis 4.1.). Mitte-eestlastest moo
dustavad välissündinud koguni 62 protsenti.
Eestisse sissesõitnud on ulatuslik lähteareaal. Peale laienemist 1970-ndatel aastatel
haaras Eesti rändetagamaa juba ka Volgaäärseid piirkondi, Ees-Kaukaasiat ja Ukrai
nat. Välispäritolu rahvastikku iseloomustab
suur sotsiaalne heterogeensus.
1945. aastal mooodustasid eestlased ela
nikkonnast 97,3 protsenti, ent sõjajärgsete
aastate jooksul on Eestisse elama asunud ligi
saja rahvusrühma esindajaid, kes kokku
moodustasid ligi 40 protsenti rahvastikust
(1989).
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Massiline sisseränne on Eesti rahvaarvu
kasvu hoidnud suhteliselt kõrgel tasemel
kogu sõjajärgsel perioodil. Ometi on rah
vastiku sisearengut selle aja jooksul tegeli
kult iseloomustanud pigem taastetasandist
madalam
põlvkondade
vaheldumine.
Eestlastel ilmnes rahvastikukadu juba
1970. aastatel. Kogurahvastiku loomulik
iive muutus negatiivseks 1991. aastal. Järsu
sündimuslanguse, keskmise eeldatava
eluea lühiduse ning vananenud rahvastiku
mõjude liitumise tõttu võib väita, et Eestis
on praegu maailma suurim loomulik nega
tiivne iive.

KIIL 4.1.

Rahvastikukriisid Eestis
Eesti rahvastiku arengule on sügava jälje jätnud Esimene, eriti aga Teine
Maailmasõda ning selle järelmõjud. Teise Maailmasõja ning sellele järgnenud
repressioonide tekitatud inimkaotusi on hinnatud 17,5 protsendile eestlastest
põhirahvastiku arvust. Samuti kaotas Eesti ajaloolised vähemusrahvused
(sakslased lahkusid 1939—1941, rootslased 1944, vene-eesti segaasustusega piirialad liideti Venemaaga 1945. aastal).

TABEL 4.1.

Rahvastiku etniline koosseis Eestis 1945—1989

LO

000
138
922
664
381

T--

23
304
430
516
602

co co co

000
653
157
812
281

CO CM

831
892
925
947
963

Eestlaste
osakaal
CD

854 000
196 791
356 079
464 476
565 662

Mitteeestlased

K xf co"V

Ajalooliselt moodustas Eesti nn. euroopali
ku abiellumistüübi idapoolseima levikuala.
Sõjajärgsetel aastatel hakkas suhteliselt
kõrge abiellumisvanus kiiresti langema ning
rahvastiku üldine abielulisus kasvas. Kesk
mine abiellumisvanus vähenes kuni 1970.
aastate lõpuni, stabiliseerudes naistel 23 elu
aasta läheduses. Viimaste aastate üldiste
ühiskondlike muutuste taustal on selgesti
täheldatav abiellumuse vähenemine.
Eesti põlisrahvastiku abielukäitumist
võib pidada suhteliselt lähedaseks Põhja
maadele kogu nõukogude perioodi jook
sul. Alates I960, aastatest on oluliselt suu
renenud vabaabielu levik, nooremates
vanuserühmades alustas esimest kooselu
ametlikult registreerimata viisil üle 60 prot
sendi paaridest. Koos Eesti rahvastikku
iseloomustava kõrge, peamiselt naiste
algatatud lahutumusega on vabaabielu eri
vormide levik põhjustanud rahvastiku
perestruktuuri mitmekesistumise.

1
1
1
1

Eestlased

oi

1945*
1959
1970
1979
1989

Abielu ja perekond

‘Loendusväline hinnang

daja tõusis perioodväärtuseni 2,26. Nime
tatud sündimustase on kõrgeim viimase 80
aasta jooksul. Alates 1989. aastast hakkas
sündimus kiirenevalt langema, 1993. aastal
oli summaarse sündimuskordaja väärtus
1,4. Esialgu pole võimalik hinnata, mil
määral on kirjeldatud äkklanguse põhjusta
nud rahvastiku sündimuskäitumise põhi
mõtteline teisenemine ning mil määral sündimusajastuse muutus. Igal juhul on sündi
muse äkklangus kaasa toonud rahvastiku
vananemise laine, mis järgnevate aasta
kümnete jooksul teravdab probleeme ühis
konnakorralduse kõigis valdkondades.
Eesti rahvastiku sündimuskäitumist ise
loomustab äärmiselt suur abortide arv (vt.
ka 6. peatükk), mis käesoleval ajal ületab
elussündide arvu enam kui poolteise-kordselt. Vallassündimuse poolest sarnaneb
Eesti rahvastiku käitumine Põhjamaadega.
Enam kui neli viiendikku esmassünniga
lõppevatest rasedustest algab väljaspool
juriidilist abielu, neist omakorda pooltel
juhtudel sünnib ka laps väljaspool abielu.
Vallassündide määr on suhteliselt kõrge ka
teiste ja kolmandate sündide osas.

Sündimus
Erinevalt ülejäänud Euroopa madala sün
dimusega maadest ei järgnenud Teisele
maailmasõjale Eestis beebibuumi. Esimes
tel sõjajärgsetel kümnenditel püsis sündi
mustase summaarse kordajaga mõõdetuna
pidevalt allpool taastetasandit. I960, aasta
te lõpul muutus olukord märgatavalt:
kolme-nelja aasta vältel tõusis põlisrah
vastiku sündimus enam kui 17 protsendi
võrra. Nimetatud kasv polnud iseloomulik
mitte-eestlastest välissiindinutele, kelle
sündimustrend järgis üldjoontes nende
päritoluareaali sündimuskäitumist.
Sündimus saavutas Eestis kõrgtaseme
1988. aastal, mil summaarne sündimuskor-

Kogu
rahvastik

Loendusaasta

Suremus
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Põhijoontes sarnaneb Eesti rahvastiku
suremusareng teiste Ida-Euroopa riikide
ga. Eesti kõrge suremustaseme kõrval vää
rib rõhutamist, et keskmine eluiga pole al
ates 1950-ndate aastate lõpust tõusnud.
Käesolev rahvastiku keskmine eluiga,
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meestel 65,72 ja naistel 75,04 aastat (1989),
vastab enam-vähem juba I960, aastate al
gul saavutatud tasemele. Liiga suur on
meeste ja naiste keskmise eluea ligi 10 aas
tani ulatuv erinevus (joonis 4.2.).
Imikusuremuse areng kordab põhijoon
tes rahvastiku üldsuremuse dünaamikat.
Kuni I960, aastateni võis täheldada imikusu
remuse küllalt intensiivset vähenemist, hil
jem on imikusuremuskordaja väärtus stabili
seerunud 15 promilli piirimail. Vaatamata
mõningale alanemisele 1980. aastate lõpul
jääb imikusuremuse tase Euroopa arenenud
riikidega võrreldes suhteliselt kõrgeks.
Surmapõhjuste struktuur (vt. ka 6. pea
tükk) on Eestis sarnane demograafiliselt
arenenud riikide omaga. Endogeensed
surmapõhjused koos vägivaldsete surma
de ja õnnetusjuhtumitega moodustavad 99
protsenti kõigist surmajuhtudest. Surma
põhjuste osas eristub Eesti Euroopa taustal
esmajoones vägivaldsete surmade ja õnne
tusjuhtumite kõrge osatähtsusega, mis
1990. aastal ulatus meeste hulgas 16,4 ja
naiste hulgas 5,0 protsendini. Enese
tappude sageduse poolest meeste hulgas
on Eesti juba alates I960, aastatest olnud
Euroopas esikohal, viimastel aastatel on
järsult suurenenud suremus tapmiste ja
liiklusõnnetuste tagajärjel. Suremus süda
me- ja veresoonkonnahaigustesse, mis on
üha sagedamini surmapõhjuseks keskea
liste meeste hulgas, ei ole Eestis vähene
nud. Alates I960, aastatest pole vähene
nud ka vähkisuremus.

Rahvusvaheline ränne
Pärast Teist maailmasõda on Eesti välisränne toimunud põhiliselt Eesti ja N. Liidu
vahel. Rändekäive oli eriti suur esimesel
JOONIS 4.2.

Keskmine eeldatav eluiga rahvaloenduse aastatel 1897-1989
(Allikas: Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus)
Naised
75

Mehed
65

55

45

35
1897 1922 1934 1959 1970 1979 1989
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sõjajärgsel kümnendil, seoses sundrände
täiendava mõjuga (administratiivne ja mili
taarne sisseränne N. Liidust, eestlaste de
porteerimine jne.). Esimesele migratsioonilainele järgnes rändeintensiivsuse mõnin
gane vähenemine 1950. aastate lõpul ja
I960, aastate algul. Edasi toimus rändemahtude teistkordne suurenemine, misjärel
Eesti välisrände intensiivsus on pikkamisi
vähenenud. Eesti ja N. Liidu vahelise rände
iseloomulikuks jooneks oli suhteliselt
madal sissesõitnute kinnistumise aste, mis
johtus sellest, et paljud sissesõitnud kasuta
sid Eestit vaid lühiajalise peatuspaigana.
Ametliku statistika kohaselt on Eestisse
sisseränne alates 1989 aastast oluliselt
vähenenud ja Eesti rändesaldo endise N.
Liiduga on muutunud negatiivseks. Siiski
tuleb ametlikku rändestatistikasse suhtuda
suure ettevaatlikkusega, sest rahvastiku
sündmusstatistikale tuginevad hinnangud
osutavad pigem sissesõitnute jätkuvale
ülekaalule väljarändajate suhtes, s.t. posi
tiivsele rändesaldole.
Nõukogude perioodi pärandina elab
Eestis arvukas välispäritolu rahvastikuosa,
keda eristab põliselanikest spetsiifiline
regionaalne paiknemine ning haridus- ja
ametialane koostis, kõrge urbanisatsioonitase, ning päritolumaaga sarnane sotsiaal
ne ja demograafiline käitumine. Sagedasti
tõlgendatakse põliselanike ja immigranti
de vahelisi erisusi ekslikult vaid etniliste
erisustena ning kasutatakse neid poliitilise
argumendina. Tegelikult taanduvad käitumuserisused põlisrahvastiku ja sisseränna
nute vahel suures osas demograafilise üle
mineku erinevale ajastatusele. Nimelt al
gas migratsioonilise rahvastiku päritolupiirkondades demograafiline üleminek
poolsajandi võrra hiljem Eestiga võrreldes.
Ehkki praeguseks on üleminek ka seal
ammu lõppenud, kajastub selle erinev
ajastus rahvastiku sotsiaalse ja demograafi
lise käitumise heterogeensuses.
Eestis elavate sisserännanute suure osa
kaalu ja sisemise heterogeensuse kõrval
on tõsiasjaks nende arvukas sugulaskond
endise N. Liidu eri paikkondades. Hinnan
guliselt ulatub nende arv 1,2—1,5 miljoni
ni. Perekondade ühinemise alusel võib osa
nendest soovida tulevikus Eestisse asuda.
Ühiskonna heterogeensuse tõttu niigi
komplitseeritud sotsiaal- ja rahvastikupo
liitika kujundamine ähvardab jääda ka
edaspidi hoopis kulukamaks homogeense
rahvastikuga riikidega võrreldes.
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Rahvastiku vananemine
Varase demograafilise ülemineku tulemu
sena algas ka rahvastiku vananemine
Eestis juba 19. sajandil. Sõjajärgne massili
ne sisseränne aeglustas seda protsessi
mõnevõrra, mille tõttu 1970—1980. aasta
tel püsis vanurite osakaal Eesti rahvastikus
suhteliselt stabiilsena: 60-aastased ja vane
mad inimesed moodustasid Eesti kogurahvastikus 17 % (1989).
Rahvastiku vananemise üldtrendi taga
peituvad arvestatavad erisused põlisrahvastiku ja sisserännanute vananemises.
Kuna sisserännanute hulgas domineerisid
nooremaealised, siis iseloomustab immig
rante suhteliselt noorem vanuskoosseis
kui põlisrahvastikku. Rändelainetest põh
justatud vanusestruktuuri ebaühtluse tõttu
ootab kõige kiirem vananemine ees aga
just seda rahvastikuosa.
Viimaste aastate sündimuse langus ja
sisserände vähenemine on rahvastiku va
nanemist oluliselt kiirendanud. Et seni on
inimkeskkonna kohandamiseks vanuritele
ja puuetega inimestele vähe tehtud, siis
eeldab rahvastiku kiirenev vananemine
täiendavaid investeeringuid elamumajan
duse, teenindussektori ja tervishoiukorral
duse kohandamiseks suureneva vanurite
arvuga. Erinevalt Lääne-Euroopast tuleb
Eestil need investeeringud teha lühema aja
jooksul ning majanduskriisi oludes.

mitmetest arengumaadest. Kaasaegse ma
janduse ülesehitamine nõuab ulatuslikke
investeeringu id.
Arenenud rahvastikuga ning ülemine
kumajandusega riigis toimub normaalsest
hoopis tugevam konkurents piiratud res
sursside eest. Et Eestit iseloomustab isegi
teiste üleminekumaade hulgas rahvastikuja majandusarengu ülisuur ebasünkroonsus, siis on sotsiaal- ja rahvastikupoliitika
korraldus eriti komplitseeritud.
Taasiseseisvumise järel seisab Eestil ühe
olulisema ülesandena ees sotsiaal- ja ma
jandusstatistika korralduse reform. Inim
keskse arengu seisukohalt on informatsi
oon rahvastiku demograafilise ja sotsiaalse
koostise ning käitumise kohta põhialus
pädevate otsuste tegemiseks. Ehkki informatsiooninappus ja andmete korrastamatus on üldteada, pole andmekorralduse
reformi Eestis seni kahjuks toimunud.
Demokraatlik ühiskond rajaneb erine
vate inimrühmade vajaduste arvestamisel.
Et inimvajaduste arvestamiseks ja seeläbi
jätkusuutliku inimarengu tagamiseks on
neid vaja kõigepealt tunda, siis tasub eel
kõige teha kulutusi tarviliku informatsioo
ni kogumiseks. Saadud efekt ilmneb hil
jem korrektsel informatsioonil tuginevate
konkreetsete programmide tegemise ja
elluviimise tõhususes.

Eesti etniline koosseis ja
minoriteetide paiknemine

Rahvastiku- ja majandus
arengu ebasünkrõõnsus
Siirdemajandusega maana on Eesti üheks
iseloomulikemaks tunnusjooneks rahvasti
ku demograafilise arengu ning majandusa
rengu tasakaalustamatus. Rahvastiku as
pektist kuulub Eesti demograafilises aren
gus kaugemale jõudnud riikide hulka ja
eristub sellega ka Ida-Euroopa maade
seas. Demograafilise ülemineku varane
ajastus ja rahvastiku vananemisest põhjus
tatud eakate kõrge osakaal, krooniliste
haiguste prevaleerumine, kaugelearene
nud
individualiseerumisprotsess
ning
muutunud põlvkondadevahelised suhted
eeldavad märkimisväärseid kulutusi sotsi
aalhooldusele ning tervishoiule.
Majandustaseme poolest ei kuulu Eesti
veel arenenud riikide hulka. Rahvuslikult
kogutoodangult ühe elaniku kohta ja
muudelt majandusnäitajate!! jäädakse
maha nii Euroopa riikidest kui ka koguni
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Nagu on näidatud eespool rahvusvahelise
rände käsitlemisel, on rahvusvähemuste
probleemid Eestis tekkinud pärast Teist
Maailmasõda Nõukogude okupatsiooni ja
anneksiooni tagajärjel. Enne Teist Maa
ilmasõda kuulusid Eestis elavate etniliste
vähemuste hulka need rahvused, kelle
päritolumaa oli Eestile territoriaal-kultuuriliselt suhteliselt lähedal (sakslased, roots
lased, soomlased, lätlased), või omariiklu
seta etnoste esindajad (juudid, mustlased).
1989- aasta rahvaloenduse andmetest sel
gub, et praegused uued rahvusvähemused
pärinevad valdavalt idaslaavlaste hulgast-venelased, ukrainlased ja valgevenelased-või territoriaal-kultuuriliselt veelgi
kaugemalt-tatarlased, tšuvašid, aserid ja
armeenlased (kiil 4.2.).
Tabelis 4.2. on toodud eestlaste ja muu
laste arvukuse ja osakaalu prognoos koos
enam kui poole sajandi jooksul Eesti elanik
konnas toimunud demograafiliste nihetega.
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Okupatsiooniperioodil ei olnud Eestis
võimalik teostada tasakaalustatud migratsi
oonipoliitikat. Aastatel 1944—1989 rändas
Eestisse sisse rohkem kui miljon väljaspool
Eestit sündinud inimest, suurima sisserändega aastatel 1944—1950 ligemale 241 000
ja 1961—1970 kuni 95 000 võõramaalast.
Sellel perioodil Eestisse saabunud välispäritoluga isikud (uued vähemused) moo
dustavad 11 suurema minoriteedi hulgas
absoluutse enamuse, ulatudes 90—95%-ni
(tabel 4.3.).
TABEL 4.2 .

Eestlaste ja muulaste arvukuse ja osakaalu muutumine
Eestis aastatel 1934—1995 ja prognoos 2000. a.
Elanike arv
Eestis

Muulaste
osakaal

Sõjaeelne periood:
1934*
1 126413

992520

88,1

133 899

11,9

Sõjajärgne
1945
1959
1979
1989

831
892
947
963

id

co co

491 000

T - O)

66

<0

544 601
535 000

00 co

954 000

000
138
664
393

cm

1 445 000

63,9
64,1

f-. lO
1-

2000’

230
304
516
602

CD CD

Taasiseseisvunud Eesti:
1994”
1 506 927
962 326
1995”
1 491 000
956 000

^ ^

000
653
812
269

02

periood:
854 000
1 196 791
1 464 476
1 565 662

tj- co m
cu in tn cd

Muulaste
arv

CO CD

Eestlaste
osakaal

N

Eestlaste
arv
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* Eesti Vabariigi 1945 aastani kehtinud piirides
” ESA hinnangud aasta alguseks
”* Aksel Kirch’i koostatud prognoos, mis toetub Eike Hindovi ja Arvo Kuddo
rahvastikuprognoosi põhiparameetritele (vt. lk. 80)

TABEL 4.3.

Eesti suuremate rahvusvähemuste arvukuse muutumine
aastatel 1934-1994
Rahvusvähemus

1934. a.
rahvaloendus

1989. a.
rahvaloendus

1994. a.
hinnang

Venelased
Ukrainlased
Valgevenelased
Soomlased ja
ingerlased
Juudid
Tatarlased
Sakslased
Lätlased
Poolakad
Leedulased
Rootslased
Muu rahvus või
rahvus teadmata

92 656
92

0

474 846
48 271
27 711

436 562
40 501
23 655

1 088
4 434
166
16 346
5 436
1 608
254
7 641

16 622
4613
4 058
3 466
3 135
3 008
2 568
297

15
3
3
1
2
2
2

4174

13 798

12 225

133 895

602 393

544 601

Kokku
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090
008
546
861
876
544
383
350

1945—1990. aastal Eestis toimunud
muutustest on üks olulisemaid see, et
1989- aastaks oli Eestis 12 linna-alevit, k.a.
pealinn, kus eestlasi elas suhteliselt vähem
kui muulasi. 1934. aastal oli Eestis selliseid
ainult kaks. 1920—1940. aastal paiknesid
rahvusvähemused Eestis ajalooliste vähe
mustena oma traditsioonilistes asukohta
des Peipsi-äärsetes linnades ja Eesti idapii
ril, eesti-rootslased peamiselt Loode-Eesti
rannikul ning väikesaartel. Sakslased ja
juudid elasid linnades üle Eesti, lätlased
aga eelkõige Lõuna-Eestis - maal ja väike
linnades. Aastatel 1945—1989 Eestisse
massiliselt sisserännanud vene, ukraina ja
valgevene rahvusest elanikud elavad abso
luutses enamuses linnades, peamiselt pea
linnas Tallinnas ja Kirde-Eesti tööstuslinna
des Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel. Selle
tulemuseks on Ida-Virumaa kui eestlaste
põlise asustusala keeleline ja kultuuriline
venestamine ja seda ainult ühe-kahe põlv
konna jooksul (joonis 4.3.).
Aastatel 1950—1989 langes eestlaste
osakaal Eesti rahvastikus järjekindlalt.
Alles Eestisse sisserände reguleerimine
pärast Eesti immigratsiooniseaduse vastu
võtmist 1990. aastal, aga ka mitmed muud
tegurid—esmajoones Eesti Vabariigi taasi
seseisvumine 1991. aastal ja Eestisse ille
gaalse immigratsiooni järsk vähenemine,
on ametlikel andmetel kaasa toonud eest
laste osakaalu ligemale kolmeprotsendilise
kasvu aastatel 1989-1994. Seejuures on
neil aastatel Eestist lahkunud ligemale 80
500 inimest, neist Läände kokku 5000
juuti, sakslast ja ingerisoomlast ning Ve
nemaale vähemalt 45 500 inimest, neist 40
000 etnilist venelast.
Eestlaste osakaal Eesti rahvastikus võib
tõusta aastaks 2000 66 %-ni (tabel 4.2.), kui
muulaste arvukus Eestis väheneb veelgi
seoses nende emigreerumisega nii Läände
kui ka SRÜ-sse.
Uute rahvusvähemuste ja võõrpäritolu
elanike suure osakaaluga Eestis kaasnevad
väga olulised sotsiaalse struktuuri muutu
sed. Enne 1939. aastat oli muulaste hulgas
arvukalt humanitaarintelligentsi (vastavate
kultuuromavalitsuse organite kaudu aren
dasid näiteks sakslased ning rootslased
sisukat kultuurielu), ent pärast sõda Ees
tisse saabunud inimesed olid enamasti töö
lised, keskastme insenerid ja sõjaväelased.
Eesti rahvusvähemuste kultuurilist inte
gratsiooni raskendavaid tegureid on mitu:
—suur mitte-eestlaste osakaal ühiskonnas;
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—lai kultuuriareaal, kust uued vähemused
on pärit;
—rahvusvähemustesse kuuluva humanitaar-intelligentsi nõrkus ja intellektuaalse
eliidi väiksus.
Eesti suurimaid probleeme rahvuspolii
tika vallas on kireva päritoluga ja Eesti kul
tuurikontekstiga vähe kohanenud uute
rahvusvähemuste organiseerimine tervikli
kuks ja hästi funktsioneerivaks ühiskon
naks.

KIIL 4.2.
Enam kui kolm viiendikku Eestis elavast muulaskonnast on pärit teisest kultuuriareaalist.
Eestis elavate muulaste, sealhulgas venelaste
sünnikoht (päritolumaa) 1989. aasta rahvaloendu
se andmetel on järgmine.
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Integratsiooni eelduseks on muulaste adap
tatsiooni teatav tase, mille all tuleks mõista
nii keelelist, kultuurilist kui ka poliitilist
kompetentsust ja subjektiivset valmisolekut
ühistegevuseks Eesti kultuuri mõjusfääris.
Integratsiooni üheks oluliseks eelduseks on
kindlasti ka elanikkonna lojaalsus.
Muulaskonna lojaalsus Eesti riigi suhtes
on järjest suurenenud. Võttes arvesse ise
seisvusreferendumi (1991) ja sotsioloogi
liste uurimuste tulemusi (A.Kirch,M.Kirch,
1990-1994), võib öelda, et Eesti uue ise
seisvusaja algul oli Eesti riigile mittelojaalseid inimesi muulaste hulgas üsna palju.
Enamik nendest elas Narvas ja Sillamäel.
Viimaste uurimuste alusel on Eestis lojaal
sete ja seaduskuulekate muulaste osa tun
duvalt kasvanud. Eesti okupeerimisele
1944 järgnenud perioodil ei olnud Eestis
elavatel muulastel otsest vajadust eestlaste
loodud kultuurikeskkonda sisse elada ja
sellel eesmärgil eesti keelt selgeks õppida.
Praegu on uuteks rahvusvähemusteks ku
junenud umbkeelsed muulased probleemi
ees — kuidas Eesti ühiskonda integreeruda
ning mil viisil kiiresti Eesti kodanikuks
saada. Seda probleemi aitavad lahendada
ka mitmed lääneriigid, eraldades vahen
deid muulastele eesti keele õpetamiseks.
Absoluutne enamus Eesti muulaskonnast, ka venelastest (1994. aasta detsem
bris läbiviidud uuringu alusel 90%), on
otsustanud Eestisse alaliseks elama jääda
ning suurem osa neist ka Eesti kodakond
sust taotleda. Oma juriidilises keerukuses
võtab see protsess aega, samuti on vene
lastel raskusi eesti keele oskusega. See
pärast on täiesti mõistetav, miks Eestis ela
vatest muulastest suhteliselt vähesed on
tänaseks saanud naturalisatsaiooni korras
Eesti Vabariigi kodakondsuse (kiil 4.3.).

„

Vähemuste integreerimine
Eesti ühiskonda ja koda
kondsuse probleem

CO

Eesti
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Muud riigid
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muulastest on
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Siiski saab öelda, et Eesti kodanikkonna
hulgas on alates Eesti taasiseseisvumisest
1991. aasta augustist kuni tänaseni kasvanud
muulaste, eelkõige nende arvukama grupi,
venelaste osa. Seda kinnitavad Eesti TA
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Ins
tituudi etnopoliitika töörühma küsitlused
1993-1994. 1994 detsembris küsitletud vene
lastest kinnitas enam kui kolmandik (35%),
et nad on juba Eesti Vabariigi kodanikud.
Toetudes ühelt poolt Eesti kodakondsu
se saamise praktikale ja teiselt poolt eelni
metatud sotsioloogilistele uuringutele,
võib teha prognoose kuni sajandivahetu
seni (kiil 4.4.)

JOONIS 4. 3.
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KIIL 4.3.

Muulaste naturalisatsioon
Eestis on muulasi naturalisatsiooni erinevate vormide kaudu EV kodanikuks
saanud 1992 jaanuarist 1995 jaanuarini kokku 48 491 inimest, seejuures 43%
neist on etnilised eestlased.
Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saanud:

Üldistel
alustel
1992
291
2 722
1993
1994
5 675
22
1995 (jaan.)
Kokku
8 710

Lihtsustatud
korras
1 014
9 206
7 074
18 194

Etnilised
eestlased
3 993
7 940
8 813
231
20 997

Eriliste
Kokku
teenete eest
463
140
7
610

5 761
20 008
22 469
253
48 491

Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanutega võrreldes on siiski
tunduvalt suurem osa muulasi (eelkõige venelased, juudid, rootslased, lätla
sed, soomlased jt.) taastanud oma kodakondsuse restitutsiooni kaudu (nende
vanemad või vanavanemad olid 1940.a. Eesti Vabariigi kodanikud) või on
kodanikuks saanud, olles abiellunud Eesti kodanikuga. Sellisel viisil on Eesti
riigi kodanikeks saanud ligikaudu 100 000 mitte-eestlast. Seega on meie and
metel mitte-eestlastest EV kodanikke ligi 125 000 inimest.

KIIL 4.4.

Muulaste integratsioon Eesti ühiskonda
Esimene stsenaarium lähtub eeldusest, et Eesti olukorras on mittekodanike
(välismaalaste) suur arv ebastabiilsust tekitav faktor. Seega on eriti oluline
käivitada spetsiaalsed mitte-eestlaste integratsiooni soodustavad program
mid nagu lisa-keeleõpe noorele põlvkonnale, eestikeelse kultuurielu "meelita
mine" Kirde-Eestisse jms. Sel juhul elaks aastal 2000 Eestis ligemale 300 000
muulasest EV kodanikku, 84 000 välismaalast ja 50 000 Vene kodanikku.
Teine variant lähtub eeldusest, et Eesti poliitilised jõud ei saavuta konsen
sust muulaste kiirema integratsiooni lahendusteede otsinguil. Juhul kui Eesti
riik ei suuda spetsiaalseid integratsiooniprogramme käivitada, aga KirdeEestis elavad mitte-kodanikud ei suuda integreeruda ilma riigipoolse abita,
võivad mittekodanikest venelased jääda Eestile ebasõbraliku propaganda
mõjuvälja ning neid võib kasutada ettekäändena sekkumiseks Eesti siseasja
desse. Sellise variandi puhul elaksid aastal 2000 Eestis ca 200 000 muulasest
EV kodanikku, 150 000 välismaalast ja umbes 84 000 Vene riigi kodanikku.
Nagu selgub eelnevast, ei ole probleemideta ning kergesti realiseeritavat
varianti. Mittekodanike ja nende integratsiooni probleem jääb, selle olulisuse
aste ühiskonnas sõltub aga sellest, millise osa muulaskonnast Eesti suudab
kiiresti integreerida. Tuleb veel lisada, et mida kiirem on Eesti majanduslik
areng, seda suuremaks muutub mittekodanike motivatsioon Eesti kodakond
sust saada ning sellesse ühiskonda sisse elada.

Eesti Vabariigi rahvuspoliitika kujutab
endast poliitiliste, juriidiliste ja kultuurilis
te abinõude süsteemi, mille eesmärgiks on
ühendada eestlased ja siin elavad rahvus
vähemused hästi funktsioneerivasse ühis
konda. Juba Eestimaa Rahvarinde korral
datud esimesel Rahvuste Foorumil 1988.
aastal öeldi välja kõigi rahvuskultuuride
kaitse põhimõte. Aastatel 1988-1990 hak
kasid Eesti muulased ka ise koonduma
oma etnilise päritolu järgi kultuuriseltsi
desse ja -ühingutesse. Kokku on Eestis
tänaseks registreeritud enam kui 70 sellist
vabatahtlikku ühendust. Olulisematest
võib nimetada:
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- Eestimaa Rahvuste Ühendus — loodi
1988. aastal ja ühendab enam kui 50 rah
vuslikku kultuuriseltsi ja organisatsiooni.
- Slaavi Haridus- ja Heategevusseltside
Liit. Alustas tööd 1988. aastal Slaavi Kul
tuuride Ühinguna. Alates 1992. aastast on
liit 1923- aastal asutatud organisatsiooni õi
gusjärglane ja töö jätkaja, korraldab aastas
poolsada üritust, ainsana Eestimaa rahvus
likest kultuuriseltsidest annab välja ajakirja.
- Rahvusvähemuste ümarlaud EV presi
dendi juures. Loodi 1993. aastal, töötab
konsensuse alusel ja ühendab suuremate
rahvusvähemuste, Riigikogu, Venekeelse
Elanikkonna Esindusassamblee ja Eesti
maa Rahvuste Ühenduse esindajad.
- Eestimaa Rahvusõiguste Ühiskondlik
Teabekeskus Tallinnas — asutati 1994. aas
tal kodanikuinitsiatiivi alusel. Keskuse ees
märgiks on koguda, analüüsida ja levitada
informatsiooni inimõigustest ja nende jär
gimisest Eestis.
Kuigi nimetatud muulaskonda ühenda
vad organisatsioonid töötavad suure inten
siivsusega, puudub neil senini omavaheli
ne infovahetus ja ühine tegevus. Selleks, et
rahvuspoliitikas ilmnenud killustatust üle
tada, on vajalikud mõned organisatsiooni
lised abinõud:
a) luua Eesti Vabariigi Valitsuse juurde
rahvusvähemuste voliniku ametikoht;
b) suurematesse linnadesse (Tallinna,
Kohtla-Järvele, Naiva, Tartusse) ja mõne
desse maakondadesse luua ametikohad
rahvuskultuuri arendamise kordineerimiseks, millest hiljem võiksid saada kultuuriomavalitsuste kohalikud organid;
c) suurendada lähematel aastatel riigi
eelarves kultuuriseltsidele ja -ühingutele
eraldatud vahendeid.
Takistuseks kultuuriautonoomia ellura
kendamisel on, et väikesearvulistel rah
vusvähemuste! on raske rajada emakeel
seid koole ja teisi kultuuriasutusi (praegu
tegutsevad ainult juudi ja rootsi koolid).
Oletatavasti saaksid mõnede rahvusvähe
muste emamaad kaasa aidata siinsete rah
vusvähemuste kultuuriautonoomia asutus
te - emakeelsete lasteaedade ja koolide,
kirikukoguduste, raamatukogude jms. tekkele. Taolised lepingud on sõlmitud
Ukraina ja Valgevenega.
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ÜKtki Haridus
Kirjasõna prestiiž ja kirjaoskuse tase on
Eestis aegade vältel olnud märkimisväär
selt kõrge. 19. sajandi lõpul oskas lugeda
peaaegu kogu eesti talurahvas, 1922. aasta
rahvaloenduse andmeil oli täielikult kirja
oskajaid 89,1%, neile lisandus 5,3% neid,
kes oskasid lugeda. Haridus oli ja on rahva
silmis sotsiaalse edenemise kõige olulise
maid näitajaid.
1989. aasta rahvaloenduse andmeil oli
tööealise elanikkonna (16-54-aastaste nais
te ja l6-59-aastaste meeste) hulgas kõrge
ma või lõpetamata kõrgema haridusega
inimesi 16,6%, keskeriharidusega 24,5%
(umbes 40%-l võrreldav kolledžiharidusega), üldise keskharidusega 30,3%, mittetäi
eliku keskhariduse või algharidusega
28,2%. Üle 25-aastaste vanuserühmas oli
13,7% neid, kel oli postsekundaarne hari
dus või kes seda antud ajahetkel omanda
sid. Selle näitaja alusel ei jää Eesti maha
ühestki tööstusriigist ning on ees Kesk-

KIIL 5.1.

Hariduse väärtus Eesti elanikkonna silmade läbi 1994.a.
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94,0%

(väga tähtsaks 67,8%)
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(väga tähtsaks 25,8%)

c£

^ ^ ^

• Eesti majanduse arengus
• enesearendamisel
• Eesti jõudmisel arenenud
riikide sekka
• rahvuskultuuri arengus
• töö leidmisel
• sissetulekute kindlustamisel

CD CD 00 CO
4^ -i. oo ro
00 00 N> CO

Haridus on Eesti elanikkonna peamine lootus välja rabelda sotsialismijärgse
ühiskonna hädadest. Eesti elanikonna representatiivne sotsioloogiline küsitlus
1994. aasta oktoobris näitas, et haridust peab tähtsaks:

Haridusele tehakse panus tulevikuarengu seisukohalt. Madalamad hinnangud
haridusele töö leidmisel ja sissetulekute kindlustamisel on arvatavasti seleta
tavad sellega, et käesoleval hetkel ei ole haridus veel nende kindel tagatis. On
tähelepanuväärne, et haridust hindavad suhteliselt väikeste erinevustega üht
moodi kõrgelt elanikkonna kõik rühmad: mehed ja naised, noored ja vanad,
eestlased ja mitte-eestlased, väikese sissetulekuga inimesed ja rikkad.
1993.a. detsembrikuus kirjutasid 271 Eesti abiturienti kirjandi teemal "Minu
(meie) kõige tähtsam probleem". Kirjandites ilmneb suur ebakindlustunne,
mure tuleviku, elus toimetuleku pärast. Väljapääsu nähakse peamiselt eda
siõppimises, heas hariduses. Tüüpiline on arvamus, et tööd leiavad need, kel
on hea haridus, eelistatavalt kõrgharidus.

TABEL 5.1.

Eesti maakondade ja Tallinna hariduslik potentsiaal 1989. aasta rahvaloenduse põhjal
(ESA, 1990)

MAAKOND
/ LINN

Tallinn
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Järvamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Põlvamaa
Pärnumaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa

KOKKU

OSATÄHTSUS
MAAKONNAS (%)

ABSOLUUTARVUD
Üle 15aastasi
elanikke

Kõrghari
dusega

Lõpeta
mata
kõrghari
dusega

Keskeri
haridu
sega

Kõrgharidusega

OSATÄHTSUS EESTIS
(%)

Kesken
ja kõrg
haridu
sega

Üle 15aastaseid

Kõrgharidusega

Keskerija kõrg
haridu
sega

49.8
6.1
0.4
10.3
1.5
1.6
1.4
3.0

41.9
6.4
0.5

70906
8740
609
14673
2170
2228
2003
4337

10453
1124
99
1738
375
321
256
605

87491
15760
1444
33951
5497
5969
4773
10550

17.9

42.6

32.6

10.9
7.3
8.5
6.7
6.7
7.9
7.2

32.0
25.9
29.3
24.7

6.6

280
851
286
276

4768
14130
5046
5290

6.4

126972
32156
49798
35050

1780
5870
2065
2240
16814
2073
3614
2164

4665
367
590
378

21566
5958
9178
6721

13.2
6.4
7.3

33.9
26.1
26.9

2.6
4.1

1.5
2.5

6.2

26.4

2.9

1.5

1216924

142286

22644

238092

11.7

33.1

100.0

396148
80032
8300
172032
32579
33074
25310
60588
27849
76955
29993
30088

7.6
6.9
7.4

25.8
27.8
25.6
24.5
27.1
24.7
25.9

0.7
14.1
2.7
2.7
2.1
5.0
2.3
6.3
2.5
2.5
10.4

1.3
4.1
1.5
1.6

11.8

100.0

HARIDUS

3.8
1.7
5.2
1.8

1.9
10.7
2.1
3.3
2.3
100.0

z
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12.5
2.0
2.1
1.7
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Euroopa üleminekumaadest. Kuigi iga
järgmise põlvkonna formaalhariduse tase
on kõrgem kui eelmistel, ei olnud põlv
kondade erinevused 1989- aastal suure
mad kui paljudes arenenud riikides.
Naised edestasid 1989- aastal enamiku
haridusnäitajate poolest mehi; hariduse
omandamisel on naised meestest eduka
mad eriti elanike nooremates vanuserüh
mades. Tööealisest elanikkonnast oli kõrg
haridusega mehi 14,2%, naisi 15,9%, kes
keriharidusega mehi 21,7% ja naisi 27,3%.
Linnas oli haridustase 1989. aastal kõr
gem kui maal: tööeas maaelanikest oli
lõpetatud kõrgharidusega 9,3% ja keskeri
haridusega 23,2%; linlastel olid vastavad
näitajad 16,9% ja 24,9%.
Piirkondlikud erinevused nii haridusta
semes kui kõrgharidusega elanikkonna
osakaalus on suured (tabel 5.1.).
Taasiseseisvumise järel on Eestis vastu
võetud 1992. aastal haridusseadus, 1993aastal erakooliseadus ja täiskasvanute koolitusseadus ning erinevat tüüpi koolide ja
lasteasutuste tööd reguleerivad seadused.
Koolieelsetes lasteasutustes, mis kõik
töötavad laste arendamise programmide
alusel, käis seisuga 1. jaanuar 1994 43%
kuni 7-aastastest lastest. Koolieelsete laste
asutuste võrk on suhteliselt ühtlane ja hõl
mab kogu Eesti. Vanemad maksavad
õppe- ja toidumaksu, mis katab 1/6-1/10
kuludest, ülejäänu eest tasutakse kohali
kust eelarvest. Eralasteaedade hulk on
väike.

PÕhiharidus
1993. aastast kehtib Eestis koolikohustus
alates 6. või 7. eluaastast kuni 17. eluaas
tani. Koolikohustust täidetakse alg- ja
aastase õppeajaga põhikoolides; ligi 72%
õpilastest õpib keskkoolides, kus on kõik
kooliklassid (1.-12.). Eestis on kogu terri
tooriumi ühtlaselt kattev üldhariduskooli
de võrk; viimaste aastate tendents on väi
keste alg- ja põhikoolide arvu suurenemi
sele maal, võimaldamaks kooliharidust
kodukoha lähedal. Algkoolides (kuni 6
klassi) oli 1993/94. õppeaastal keskmiselt
46, põhikoolides 169, keskkoolides 409
õpilast. Linnades on keskkoole, kus õpib
üle 1200 õpilase.
Seisuga 1.jaanuar 1994 ei käinud koolis
5% koolikohuslastest, 16-aastastest ei õp
pinud formaalharidussüsteemis 16%. 17aastastest (keda koolikohustus enam ei
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hõlma) õppis keskharidussüsteemis vaid
66%. Üldhariduslike õhtukoolide õpilas
test olid 1993/94. õppeaastal 36% l6-aastased ja nooremad. Põhikooli õpingute
katkestajad ja klassikursuse kordajad on
enamasti poisid.
Üldharidus on diferentseeritud, hõlma
tes paljudel juhtudel ka kutse-eelset ette
valmistust. Nii 1993. aasta kui ka 1994.
aasta kevadel sai umbes kümnendik kesk
koolilõpetajatest koos küpsustunnistusega
ka kutsetunnistuse. Seega on Eestis tähel
datavad üld- ja kutsehariduse integratsioo
ni tendentsid.

Kutseharidus
Kutseharidus Eestis on tasemeti diferent
seeritud (põhitasemetel "3" ja "4" rahvusva
helises klassifikatsioonis) ja rajaneb erine
val eelnevalt omandatud haridustasemel.
1993/94. õppeaastal õppis 46% kutsekooli
de õpilastest rühmades, kus omandatakse
keskeriharidust ( tase "4"). Ühes ja samas
koolis võivad üheaegselt koos õppida eri
nevad tasemerühmad. Neil kutsekoolide
lõpetajatel, kel on üldist keskharidust tõen
dav tunnistus, on seaduslik õigus pürgida
vabariigi mis tahes kõrgkooli. 1993/94.
õppeaastal oli kõrgkooli astunutest ligi 15%
lõpetanud kutseõppeasutuse. Õppeaeg
kutsehariduses on õppekavast sõltuvalt eri
nev, valdav on 3-aastane õppeaeg.
Kutsehariduse suurim probleem oli ja
on veel praegugi koolide paiknemine
suurtes linnades ja mitteperspektiivsete,
liialt rasketööstusele orienteeritud erialade
õpetamine aegunud tehnoloogia baasil.
Investeeringute vähesuse tõttu süveneb
õppetehnoloogilise baasi mahajäämus.
1993. aasta sügisel olid suurimad konkur
sid:
tasemel ”3":
- teenindus, toitlustamine ja turism 1,9 inimest kohale(vastuvõetutest 66%
naisi);
- kaubanduse ja ärinduse erialal 1,7
(93%);
tasemel "4":
-teenindus, toitlustamine ja turism —
2,8 (67%),
-õigusteadus - 2,4 (48%),.
-kunst ja muusika — 2,3 (74%),
-kaubandus ja ärindus — 2,1 (72%).
Riikliku keskhariduse süsteemis õppe
maksu ei ole.
Kesktasandi haridushõive oli seisuga 1.
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jaanuar 1994 95%. Kui need õppijad, kes
asusid kutseharidus! omandama tasemel
"4" eelnevalt lõpetatud üldkeskhariduse
baasil, lugeda üliõpilasteks, siis oli samal
aastal kesktasandi haridushõive 90%. Selle
näitaja alusel ei jää Eesti maha arenenud
riikide ega Euroopa keskmistest näitaja
test.

Kõrgharidus

KIIL 5.2.

Postsekundaarne haridus Eestis laieneb
Eestis nagu mujalgi maailmas valitseb tendents üliõpilaste osakaalu suurene
misele. Nendest, kes lõpetasid kevadel üldharidust andva keskkooli, jätkas
sügisel õpinguid kõrgkoolis: 1970.a.- 8%, 1975.a.- 9%, 1980.a.-11%, 1985.a.12%, 1989.a.- 14%, 1991.a.- 23,7%.
1992. aastal vastuvõetud haridusseadus võimaldas tekkida rakendusliku
suunitlusega ja ülikoolidega võrreldes lühema õppeajaga kõrgkoolidel, millega
kaasnes üliõpilaste arvukuse edasine suurenemine. Selle tendentsi kohta
annab ülevaate alljärgnev tabel.

Üldhariduskoolide lõpetajate edasiõppimine kõrgkoolis sama aasta sügisel
(% lõpetajatest)

Haridusseaduse tulemusel on Eestis kaht liiki
kõrgkoole - ülikoolid ja mitteülikooli tüüpi
kõrgharidust andvad rakenduskõrgkoolid.
Eestis on 6 riigiülikooli, 7 riiklikku ja 9 lit
sentseeritud erarakenduskõrgkooli. Õppe
maksu kõrgkoolides siiani kehtestatud ei ole.
Üliõpilastel on võimalik saada õppelaenu.
1993. aasta sügisel laekus avaldusi osa
lemiseks kõrgkooli sisseastumiseksamitel
1,2 korda rohkem, kui oli kevadel kesk
koolilõpetajaid. Riigikõrgkoolides oli kon
kurss keskmiselt 1,8, ülikoolides 2,5 ini
mest kohale. Populaarseimad erialad 1993
.aastal olid rakenduskõrgkoolides:
-kunst ja muusika ( 2,4 isikut kohale; naisi
vastuvõetutest 70%),
-sisekaitse (2,3; 25% )
-transport ja side (2,2; 8%),
ülikoolides:
-õigusteadus (6,8; 60%):
-kaubandus ja ärindus (3,7; 53%),
-sotsiaal- ja käitumisteadused (3,2; 50%),
Naiste seas on konkurss tihedam ja
nende akadeemiline edukus on suurem.
Kõrgkoolide lõpetajate struktuur erialati on muutumise järgus. 1994. aasta keva
del oli ülikoolide lõpetajaid kõige rohkem
tehnika ja tehnoloogia erialal (22% kõigist
lõpetajatest) ning kaubanduses ja ärindu
ses ( 17%).
Seisuga 1. jaanuar 1994 oli üliõpilaste
suhtarv 20—24-aastaste kohta elanikkon
nas 23% ( mehi 21,6%; naisi 24,6%). Kui
üliõpilaste hulka lugeda ka need, kes
omandavad kutseharidust lõpetatud kesk
hariduse baasil, siis oleks sama näitaja 29%
( mehi 25,4%, naisi 33%). Nende näitajate
poolest on Eesti ligikaudu sel tasemel mis
arenenud riigid 70-ndate keskpaiku. Võr
reldes nende riikidega, mis oma majandus
arengu poolest on Eestiga umbes samal
tasemel, on Eesti positsioon nimetatud
haridusnäitajate alusel hea. Euroopa taust
süsteemis on Eesti üliõpilaste osakaal ligi
kaudu sellel nivool, mis oli iseloomulik
Euroopale 80-ndate keskpaiku.
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Kokku
Ülikoolides
Rakendus
kõrgkoolides

1991

1992

1993

1994

23,7%
23,7%

29,3%
22,4%

30,5%
21,3%

39,9%
30,1%

7,6%

9,2%

9,8%*

On oodata postsekundaarse hariduse laienemist ka väljapoole formaalharidussüsteemi, sest viimasel paaril aastal jätkab pärast kohustusliku 9-aastase
põhikooli lõpetamist ligikaudu 70% lõpetajaist õpinguid üldhariduslikus kesk
koolis (R.Neudorf, 1994, lk.44)

Täiskasvanute koolitus
Eestis toimub täiskasvanute koolituse hoog
ne areng. Koolituskeskused on laienemas
kogu Eestit hõlmavaks võrgustikuks. Formaalharidussüsteemi lisandub järjest roh
kem kursusi täiskasvanutele, sh. töötutele.
Taotletakse ennesõjaaegse rahvakõrgkoolide võrgu taastamist. Laienenud on eraalga
tusel põhinevad tasulised koolitusvõimalused täiskasvanutele. Probleemideks on kaugja õhtuõppe vähenemine kõrgkoolides ning
kontrolli puudumine erakoolituse kvaliteedi
üle. Puudub ka asjakohane statistika.

Erinevused hariduses
Erinevused naiste ja meeste haridustees on
Eestis märkimisväärsed. Üldhariduskool
on aastate vältel soosinud tütarlapsi. Põhi
koolist väljalangejad, klassikursuse kor
dajad jne. on tavaliselt 3/4 ulatuses poisid.
Keskkoolides ja gümnaasiumides, mis
annab valdava osa tulevasest üliõpilaskon
nast, on aastaid valitsenud tütarlaste üle
kaal. Ka 1993- ja 1994. aasta kevadel oli
keskkoolilõpetajate hulgas tütarlapsi ligi
62%. Ses suhtes toimus järsk muutus 1994.
aasta sügisel, mil mõlemast soost põhikoolilõpetajatest läks sügisel üldharidus
likku keskkooli peaaegu võrdne hulk ligikaudu 3/4 nii tütar- kui poeglastest.
Suhteliselt pikka aega valitsenud tendents,
et poisid läksid pärast põhikooli lõpetamist
harvemini keskkooli kui tütarlapsed, ähvar
das Eesti kõrgharidust feminiseerumisega.
80-ndate aastate keskel kasvas naistudengi-
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te osakaal üliõpilaskonna hulgas 60%-ni.
Kõrgkoolid (aga ka keskeriõppeasutused)
omalt poolt püüdsid nais- ja meesüliõpilas
te arvu tasakaalustada konkursipoliitikaga.
Näiteks oli 1993. aasta sügisel kõrgkoolides
naiste seas konkurss 1,91 soovijat kohale,
meeste seas 1,58. Ometi langeb kõrgkoolist
mehi välja tunduvalt rohkem kui naisi.
Kogusummas on need tegurid viinud selle
ni, et Eesti naiste haridustase võrreldes
meestega on kasvanud kiiremini. Sellest
tulenevalt on ka kõrgharidusega spetsialis
tide hulgas naisi rohkem kui mehi.
Mõningad erinevused valitsevad ka
eesti ja vene keeles õppijate hariduskäi
gus. Koolieelsetes lasteasutustes käivatest
lastest oli 1994. aasta algul eestikeelsetes
lasteasutustes 60%, venekeelsetes 30%,
eesti- ja venekeelsetes 10%. Üldharidust
omandab käesoleval õppeaastal eesti
õppekeelega klassides ligi 67%, vene
õppekeelega klassides 33% õpilaskonnast.
Need arvulised vahekorrad on üldiselt
kooskõlas demograafilise olukorraga.
Suuremad erinevused keelerühmade vahel
on täheldatavad pärast põhihariduse
omandamist: vene õppekeelega põhikooli
lõpetajatest jätkab õpinguid üldharidust
andvas keskkoolis või kutseõppeasutuses
vähem lõpetajaid - 1992. aastal jäi nimeta
tud õppeasutustest kõrvale üle veerandi
vene ja alla 10% eesti koolide lõpetajaist.
See erinevus väheneb väga kiiresti. 1994.
aastal läksid eesti õppekeelega põhikooli
lõpetajaist kõik kas üldhariduslikku kesk
kooli või kutseõppeasutusse (mõned kor
raga mõlemasse), vene koolist aga ka juba
92% (kõrvale jäi vähem kui 8%). Eri
nevused on ka haridustüübi valikus: eesti
õppekeelega koolidest läks üldkeskhari
dust andvatesse koolidesse 1994. aasta
sügisel 75,9%, venekeelsetest koolidest
55,7% lõpetajaid. Nii üld-, kesk- kui ka
kutseharidust on käesoleval ajal võimalik
omandada nii eesti kui vene keeles. 1994.
aasta oktoobris õppis kutseõppeasutuste
kontingendist vene keeles 32,5%. Kõrg
haridust omandas mullu vene keeles 18%
ülikoolide ja 31% riigirakenduskõrgkoolide üliõpilastest. Erakõrgkoolides kasutab
61% õppijaist õppekeelena vene keelt.

Tendentsid Eesti hariduses
Eesti õpetajate haridustase ilmutab langustendentse. Päevaste üldhariduskoolide õpe
tajatest oli 1980. aastal kõrgharidusega
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79,2%, 1992. aastal vaid 73,4%. Kõige nige
lam on vene õppekeelega üldhariduskooli
de eesti keele õpetajate haridustase: 1993.
aasta sügisel oli neist vaid 39,7%-l erialane
pedagoogiline haridus. Madal on erialaõpe
tajate haridustase kutsekoolides. Kõigist
pedagoogidest (v.a. kõrgkool) oli 1993 aasta
sügisel naisi 83%. Õpetajaskond vananeb.
Haridustöötajate palgatingimused on
vabariigi halvimaid (vt. ka 3- peatükk).
Haridustöötajate keskmine palk moodus
tas 1992. aastal 83,6% ja 1993. aastal 79,7%
vabariigi keskmisest palgast.
Sisemajanduse koguproduktist kulus
haridusele: 1992. aastal 5,6% ja 1993. aas
tal 5,3%. Riigieelarves on hariduskulud
viimastel aastatel olnud 14—15% piires,
1995. aastal 17,6%. Kuludest läheb inves
teeringuteks vaid tühine protsent.
Viimase aja tendentsidest hariduselus
väärivad tähelepanu:
1) üldise keskhariduse enneolematu
populaarsus,
2) kesktasandi kutse- ja keskerihariduse
osakaalu järjekindel vähenemine,
3) üld- ja kutsehariduse integratsiooni
protsessid,
4) kõrgharidust omandava kontingendi
suurenemine rakenduskõrghariduse arvel,
5) täiskasvanute hariduse järkjärguline
laienemine,
6) õppekavade reformimine kõigil hari
dustasemetel ja koolitüüpides,
7) koolikohustust mittetäitjate osakaalu
suurenemine, väljalangevus, peamiselt
poiste seas ja eriti põhikooli lõpuklassidest,
8) õpetajate kvalifikatsiooni langus.
Kiiret lahendamist vajavad probleemid on:
- koolikohustuse täitmine, eriti poiste
osas;
- kutsehariduse reformimine, selle re
gionaalne hajutamine ja õppetehnoloogilise baasi kaasajastamine; kutsehariduse
kooskõlastamine majandus- ja struktuuri
poliitikaga;
- hariduse finantseerimise suurendami
ne erinevate finantsallikate juurdetõmbamise teel;
- õpetaja kvalifikatsiooni tõstmine;
- paindliku, erineva õppeaja ja profiiliga
postsekundaarse hariduse väljaarendami
ne, sh. eraisikute ja ettevõtete kaasabil,
osalt ka õppijate endi poolt finantseerituna;
- olemasoleva statistilise andmebaasi
täiendamine eriti täiskasvanute hariduse ja
finantside osas;
- tööturu seire ja prognoosidega seosta-
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tud sihipärase hariduspoliitika kujundamine.
Optimistliku stsenaariumi järgi lahen
dab Eesti hariduse ees seisvad põhiprob
leemid ning, säilitades hariduse rolli rah
vuskultuuri arengus, jõuab hariduse kvan
titatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate poo
lest hiljemalt uue aastatuhande esimesel
kümnendil arenenud riikide keskmisele
tasemele. Sellise stsenaariumi teostumise
olulisimad eeldused on koolikohustuse
kõrvalekalleteta täitmine, praktiliselt uni
versaalne, üldharidust ja kutse-eelset ett
evalmistust integreeriv keskharidus, üli
õpilaste arvukuse suurenemine, mitmeke
sise ning paindliku postsekundaarse hari
duse, mis hõlmab erineva suunitluse ja eri
neva õppeajaga kursusi, kujundamine,
mitteformaalhariduse ja täiskasvanute
koolituse laienemine. Optimistliku stse
naariumi kohaselt toimuks hariduse sisu ja
õpetamisviiside pidev uuenemine seotuna
muutustega töö iseloomus ja ühiskonna
arengus. Hariduse kvantiteedi ja kvaliteedi
seire oleks süstemaatiline ja kõikehõlmav,
riigi arengustrateegia kujundamisel ning
korrigeerimisel võetaks vajalikul määral
arvesse haridusnäitajaid. Haridus oman
daks uue staatuse ühiskonna arengu kii
rendajana ja innovatsioonide allikana.
Pessimistliku stsenaariumi kohaselt te
kib Eestis ulatuslik hariduslik kihistumine
vastavalt perekonna sissetulekutele, suure
neb koolikohustuse mittetäitmine, eriti
poistel. Suurel osal elanikkonnast on kitsaprofiililine kutseharidus, väheneb keskja kõrgkoolides õppijate arv, täiskasvanute
täiend- ja ümberõpe on sageli madala kva
liteediga, suureneb ajude äravool välja
poole haridussfääri ja välismaale, õpetaja
te kvalifikatsiooninäitajad halvenevad
veelgi, suureneb töötus, eriti keskharidu
sega inimeste seas. Haridusotsustusi te
hakse rahva seljataga, selle tulemuseks on
usalduskriis võimude ja rahva vahel.
Hariduspoliitiliselt on esmatähtis hari
dusstrateegia, sh. haridusotsuste vastuvõt
mise mehhanismide väljakujundamine ela
nikkonna kõigi oluliste kihtide sotsiaalse
kokkuleppena. Tuleb tagada hariduse kät
tesaadavus ka vaesematest perekondadest
pärit ja kehvemates tingimustes kasvavate
le lastele.
Haridus on kujunenud üheks kõige olu
lisemaks sotsiaalset positsiooni mõjuta
vaks ja eristavaks faktoriks: on selge kor
relatsioon haridustaseme ja ühiskondliku
positsiooni vahel. Samal ajal kui kogu ela
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nikkonna hulgas on kõrgharidusega ini
mesi ca 17%, siis kõrgkihi ja eliidi hulka
kuulujad on peaaegu kõik kõrgharidusega
(Einasto,1993; Seilental,1993). Haridus
tasemest sõltuvad suuresti ka tulud.
Töötasu kasvab üldiselt koos haridustase
me kasvuga (tabel 5.2.). On kadunud algja põhiharidusega inimeste ning samuti
kesk- ja keskeriharidusega inimeste palga
vahe, mis eksisteeris veel 1993. aastal.
Muret tekitab ülikooli- ning kraadiharidu
se jätkuv alaväärtustamine.
Keskeriharidusega inimeste positsioon
palkade järgi otsustades on võrreldes üldTABEL 5.2.

Netotöötasu sõltuvus haridusest
(1994 .aasta IV kvartali andmetel, ESA).
Haridustase

Palk,
EEK

Algharidusega
Põhiharidusega
Keskharidusega
Keskeriharidusega
Rakendusliku kõrgharidusega
Ülikooliharidusega
Teadusliku kraadiga

1198
1156
1428
1575
2396
2201
2108
1673

Keskmine palk

ja keskhariduse omandanutega viimastel
aastatel kõrgenenud. Rõhutamist väärib
fakt, et rakendusliku kõrgharidusega ini
meste keskmine palk on kõrgem ülikoolija kraadiharidusega inimeste palgast. Näh
tavasti on rakenduslik kõrgharidus kui
Eesti oludes uus haridustüüp end õigusta
nud. Teaduskraadiga inimeste keskmine
palk, mis on madalam kui ülikooli- ja
rakenduskõrgkooliharidusega
inimeste
oma, viitab nii akadeemilise hariduse kohanemisraskustele kui ka kõrghariduse
üha pragmaatilisemaks muutumisele.
Välisabi vajaks Eesti haridussüsteem
eelkõige hariduse seisundi analüüsimisel
globaalses taustsüsteemis, kõrgkooli õp
pejõudude ja koolitajate ettevalmistamisel
ja täiendamisel, rahvusvaheliste uurimis
projektide sisseseadmisel ja finantseerimi
sel Eesti teadlaste osavõtul, kutsehariduse
reformimisel ja selle tehnoloogilise sisse
seade uuendamisel.
Eesti elanikkonna ülimalt positiivsed
hoiakud hariduse suhtes, hariduses osale
jate suhteliselt kõrge osakaal ning tendents
selle suurenemisele jms. näitavad, et hari
dusel on eeldusi saada Eesti arengut harmoniseerivaks, kiirendavaks ja samaaeg-
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selt stabiliseerivaks teguriks. Lühidalt—
haridus võib kujuneda Eesti tähtsaimaks
arenguteguriks, mis aitab edendada kul
tuuri ja majandust, tõsta elu kvaliteeti ning
tootmise tehnoloogilist taset. Nende eel
duste teostamiseks on vajalikud nii arengustrateegilised ja poliitilised otsused kõr
gematel võimutasanditel kui ka sihipärased investeeringud haridusse selle kõigil
tasandeil.

Allikad: M. Einasto, Majandusliku kihistu
mise mõõtmine Eestis, Tartu Ülikool,
Sotsioloogia osakond; Tartu, 1993
R. Neudorf, Diagnosis of the Estonian
vocational education system: indicators
for evaluation and monitoring. (Working
document.) Paris: International Institute
for Educational Planning, 1994.
J. Seilental, 'Enamik praegusest eliidist on
alustanud karjääri stagnaajal", "Hom
mikuleht", 10 09.1993.
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30

33

40

55

Tunne,et kõik
käib üle jõu

7

15

7

21

Elu jooksul on esinenud
enesetapumõtteid

22

28

19

28

TABEL 6.2.

Tervisega rahulolu 18—70-aastaste hulgas (%).
Mitte-eesti
naised

-fx

oo

ro

O)
-M

o

7
33
45
10
5

Mitte-eesti
mehed

■y oo

Täiesti rahul
Põhiliselt
Enam-vähem
Põhiliselt mitte
Üldse mitte

Eesti
naised

cn ro

Eesti
mehed

co

TERVIS

Mitte-eesti
naised

Ärrituvus

o

Eesti taasiseseisvumise käigus moodustati
iseseisev tervisekaitseteenistus, mis erine
valt senisest N. Liidus valitsenud korrast
allutati vahetult parlamendile, mitte aga
täitevvõimule. Selle riikliku, parlamendile
vahetult alluva teenistuse all-lülid on kõi
gis Eesti administratiivüksustes ning ei

Eesti Mitte-eesti
naised
mehed

n - co

Tervisekaitse ja
tervisekoolitus

Eesti
mehed

Esineb vähemalt
kord nädalas...

co tn

Eesti elanikud hindavad tervist kõrgelt,
kuid teevad vähe selle hoidmiseks. Muret
hakatakse tundma alles siis, kui tervis lä
heb käest. Tervislikud eluviisid ja kehakul
tuur ei ole piisavalt populaarsed.

Enesetunne 18-70 aastaste hulgas (%).

cm

Eestis on nagu teisteski Euroopa maades
meeste kõrgemale surevusele vaatamata
naiste tervis keskmiselt meeste omast hal
vem.
Eesti Teaduste Akadeemia Rahvusvahe
liste ja Sotsiaaluuringute Instituudi poolt
läbi viidud sotsioloogilise küsitluse "Eesti
93" kohaselt polnud 53% meestest ja 44%
naistest viimase 12 kuu jooksul haiguslehel
olnud. 33% meestest ja 38% naistest väitis
endal olevat kroonilisi haigusi. Maainimes
tel oli kroonilisi haigusi rohkem kui linnai
nimestel, madalama haridusega inimestel
rohkem kui kõrgema haridusega inimestel.
Suurimad erinevused meeste ja naiste vahel
on 45-54-aastaste vanusegrupis, kus 58%
meestest ja 47% naistest ei ole kroonilisi
haigusi.
Naised kannatavad sagedamini kui me
hed ärrituvuse ja tunde all, et kõik käib üle
jõu (tabel 6.1.)
Naised on oma tervisega vähem rahul
kui mehed (tabel 6.2.).
Tööealise elanikkonna (naised 18-54
eluaastat, mehed 18—59 eluaastat) hulgas
on 48% mehi ja 36% naisi "täiesti" või
"põhiliselt" oma tervisega rahul. Siirde
perioodi jooksul on elanikkonna rahulolu
oma tervisega kahanenud, seda eriti noor
te (alla 25-aastaste) naiste hulgas (63 %-lt
56 %-le).

TABEL 6.1.

cd

M

S3

U

£

Füüsiline tervis

sõltu kohalikest võimudest. Nende tege
vus kaetakse riiklikust eelarvest. Tervise
kaitsetalitus on tihedas koostöös keskkonnakaitseorganite ja -asutustega.
Viimastel aastatel on oluliselt elavnenud
tervisekoolitus. See on suunatud eelkõige
tervisesäästliku eluviisi õpetamisele ja pro
pageerimisele. Pearõhk on asetatud õpe
tajate ning keskastme meditsiinitöötajate
koolitamisele, et nende vahendusel harida
kogu elanikkonda. Rahadefitsiit, levita
maks terviseteavet massimeedias, eelkõige
raadios ja televisioonis, on suur.
Arstide Liidu liikmete initsiatiivil on asuta
tud Rahva Tervise Keskus, mis on viinud läbi
esimesed uuringud harjumuste, tavade,
tõekspidamiste ning käitumise tundmaõppi
miseks ja vajadusel nende mõjutamiseks.

Haigestumine ja
surma põhjused
Nagu enamikus arenenud riikides, on Eestiski haigestumise struktuuris valdavad mit
tenakkuslikud haigused.
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Surma põhjusena on esikohal südame ja
veresoonkonna ning onkoloogilised hai
gused, kolmandale kohale on tõusnud
vigastused ja mürgitused.
Kõigi mainitud haiguste puhul on üld
tuntud nende põhjuslik seos alkoholi ja
tubaka liigtarvitamisega. Mehi, kes vähe
malt paar korda kuus tarvitavad alkoholi,
on tööeaelise elanikkonna hulgas 75%,
naisi 44%. Kõige suurem on iga kuu alko
holi tarvitajate osakaal 25-34-aastaste hul
gas: 80% mehi ja 55% naisi joob vähemalt
paar korda kuus. Ka regulaarsete suitseta
jate osakaal naiste hulgas on suurim just
selles vanusegrupis (22%).
Kõrvutades statistikaandmeid, mis osu
tavad alkoholi ja tubaka müügi tasemele,
andmetega, mis saadud Eesti elanike terviseteadvuse uuringuist, on ilmne, et ilma
seadusandlike aktideta ei õnnestu oluliselt
vähendada alkoholi ja tubaka põhjustatud
kahju tervisele.
1992-1994 hoiduti kramplikult sõjaeel
ses Eestis kehtinud alkoholiseaduse adap
teerimisest, kuigi seda oli otsustatud teha
juba 1992. aastal. Samuti ebaõnnestus
katse piirata tubakareklaami.
Kasutamata on ka teised, odavad, aga
kindlalt efektiandvad riiklikud meetmed ter
vise ja elu säilitamiseks, nagu magistraaltee
del teepiirete ja telgjoonte markeerimine,
relvakandmise piiramine jms.
Naiste keskmine eluiga ületab meeste
oma ligikaudu 10 aasta võrra. Seda mitte
seetõttu, et naiste keskmine eluiga Eestis
oleks teiste Euroopa maade naiste omast
kõrgem (ja nende suremus teistest mada
lam), vaid eelkõige meeste madala kesk
mise eluea tõttu.
Meeste suremusnäitajat tõstavad väliste
guritest tingitud surmajuhtumid nagu alko
holimürgitused, enesetapud, tapmised ja
TABEL 6.3.

Õnnetusjuhtudest põhjustatud surmajuhtude arvu kasv
1989-1993 (100 000 ei. kohta), ESA
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Mehed

Mehed

Naised

Naised

1989

1993

1989

1993

Alkoholi
mürgitus

14,64

33,37

2,76

7,99

Enesetapud

38,85

64,07

14,03

15,00

Tapmised

12,86

44,30

3,48

9,22

Liiklusõnnetused

43,36

42,28

14,27

11,19

liiklusõnnetustest põhjustatud surmajuhtu
mid. 1993- aastal oli naiste ja meeste välis
teguritest tingitud surmajuhtude suhe 0,26.
Selliste surmajuhtumite arvukus on Eestis
järsult kasvanud (tabel 6.3.).

Enesetapud
Samaaegselt traumade arvu suurenemise
ga on viimastel aastatel oluliselt suurene
mas enesetapukatsete ning lõpuleviidud
enesetappude hulk . Kui kõrge suitsiidiriskiga maade hulka loetakse need, kus enesetapujuhte on rohkem kui 20 juhtu 100 000
elaniku kohta aastas, siis Eesti on selle piiri
oluliselt ületanud. Pärast lühiaegset langushetke 1988. aastal on enesetappude arv
tõusnud pidevalt ning ulatub praegu 38
juh uni 100 000 elaniku kohta. Seejuures
domineerivad enesetapud keskealiste mees
te hulgas.
Sellist enesehävituslikku käitumist ei
saa seostada millegi muu kui sotsiaalsete
oludega ja eelkõige adaptatsiooniraskustega. Olgu märgitud, et samal ajal ei ole
olnud täheldatav vaimuhaiguste arvu tõus.
Vaid 15% suitsiidijuhtude puhul on tege
mist vaimuhaigusega selle traditsioonilises
ja üldaktsepteeritud mõttes.
Välise jõu põhjustatud haigestumiste ja
surma problemaatikaga haakub ka 4. pea
tükis käsitletud sündivuse, suremuse ja
abordi problemaatika.
Aastas tehakse Eestis iga 1000 sünni
kohta 1686 aborti. 1000 fertiilses eas naise
kohta registreeritakse 69,6 aborti aastas.
Kaheldamatult ei tulene suur abortide arv
ning sündimuse vähenemine (vt. 4.pea
tükk) üksnes majandusraskustest, vaid ol
ulist osa mängivad traditsiooniliste eetilis
te tõekspidamiste hülgamine ning tagane
mine üldtunnustatud moraalinõuetest.
Aborditemaatika on tegelikult jäänud väi
kese grupi demograafide ning günekoloo
gide harrastustegevuseks pereplaneerimi
se tasandil ega ole tõusnud riiki ja rahvast
ühendavaks probleemiks. Hoopis tagaplaa
nile on jäänud abortide mõju selgitamine
naise ning võimalike tulevaste laste tervise
le, samuti elu pühaduse ja selle vägivaldse
võtmise ebahumaansuse käsitlemine.

Nakkushaigused
Avanenud piirid, inimeste liikumisulatuse
oluline suurenemine, seksuaal- ja homosuhete propageerimine, samuti üha libe-
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Juba seitsmekümnendate aastate lõpus oli
selge, et rahva tervishoiule riigimaksudest
eralduv osa on ebapiisav ega kata vajadu
si. Teisalt aga tõdeti raviasutuste võrgu
mittevastavust võimalustele ning olemas
olevate niigi ebapiisavate ressursside rais
kamist. Sellest tulenevalt võeti 1991. aastal
pärast pikemat ettevalmistust vastu nn.
Bismarcki haiguskindlustuse printsiipidele
põhinev ravikindlustusseadus, mis jõustus
1992. aastast.
Selle seadusega eraldati arstiabile ette
nähtav raha riigieelarvest ning vormiti det
sentraliseeritud, maakondade ja linnade
tasandil funktsioneeriv haigekassade süs
teem. Seejuures arvestati ka regionaalseid
erinevusi ning pandi alus esialgu hädava
jalikule erinevuste nivelleerimise mehha
nismile.
Kahe aastaga jõudis ravikindlustussüs
teem funktsioneerima hakata. 1993- aastal
ilmnesid ravikindlustusseaduse rakendu
mises ebakõlad. Need olid seotud regioo
nide vaheliste erinevustega, eelkõige aga
asjaoluga, et äsjasündinud haigekassadel
puudus kogemus ning oskus arstiabi ost
miseks. Teisalt oli haiguskindlustus seos
tamata konkreetse indiviidiga. Raske oli
määratleda, millises ulatuses ja mille eest
konkreetselt tasub haigekassa, millised on
haigekassa õigused ja kohustused. Kuju
nes olukord, kus jõukamates regioonides
jäi osa laekunud ravikindlustusmaksust
kasutamata, kuid väiksema tööhõivega
regioonides oli pidev rahadefitsiit.
Tulenevalt rahaliste vahendite vähesu
sest võrreldes arstiabi reaalkuludega, hoiti
raviteenuste hind, mille vastavalt seaduse
le kinnitab Sotsiaalministeerium, pikema
perioodi vältel selle teenuse omahinnast

Haigus

LO

Haiguskindlustus

TABEL 6.4.

Suguhaiguste uued juhud (100 000 elaniku kohta)

cxf oo

raalsemaks muutuv suhtumine kaitsepookimiste läbiviimisse on avanud tee ohtlike
nakkushaiguste levikuks ning haiguspuhangute tekkeks.
Oluliselt on suurenenud suguhaiguste
esinemissagedus (tabel 6.4). Taas üle
mitme aastakümne on registreeritud üksi
kuid difteeriajuhte. Huvipakkuv on puukborrelioosi üha sagedasem esinemine vii
mastel aastatel, see võib osutada teatud
klimaatilistele muutustele Eestis ning
nakatunud puukide levikuala suurenemi
sele põhja suunas. 1993. aastal registreeri
ti 9,8 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta.

tunduvalt madalamal, põhjustades raviasu
tuste vähenemist. Samas jäi omandamata
oskus osta arstiabi, hinnata selle kvaliteeti
ja maksumust.
Elanikkonna, s.t. potentsiaalse patsientuuri huvisid, nende huvide regionaalseid
ja grupilisi erinevusi pole uuritud ning seni
puudub ühiskonnas kokkulepe, millist ter
vishoiu- ja arstiabikorraldust suudab Eesti
endale praeguse majandusliku taseme juu
res lubada. Tervishoiule kulutatakse prae
gu ca 70 USD aastas inimese kohta.
Seniajani pole suudetud määratleda,
kes peaks otsustama kohustusliku haigus
kindlustuse raames kindlustatava arstiabi
ulatuse. Kas peaks tagama eelkõige lihtsa,
suhteliselt odava esmase arstiabi või kee
rulise ja kalli haiglaravi. Kartuses teha eba
populaarset otsust on peaaegu kõik polii
tilised parteid oma programmides tervishoiutemaatikat lihtsalt ignoreerinud.
Samuti on jäänud lahendamata üksikisi
ku osa haiguskindlustuses. Üksikisiku mit
teosalemine haiguskindlustuses on viinud
üllatavalt tolerantsele suhtumisele mis
tahes kulutustesse, mida tehakse arstiabi ja
tervishoiukorralduse sildi all. Selle tulemu
sena tarbib haiguskindlustuse hüvesid
suur hulk isikuid, kes ei ole haiguskindlustusse midagi investeerinud. Raviasutus
tesse pöördunute analüüs osutab, et välti
matus korras hospitaliseeritute hulgas on
1/5 neid, kel ei ole regulaarset sissetule
kuallikat, või kui see on olemas, ei kuulu
isik siiski kindlustatute hulka, sest tema töö
andja ei tasu ta eest ravikindlustusmaksu.

Raviasutused ja arstid
Eestis on 115 haiglat, millest 53-s on
vähem kui 50 voodikohta. Viimasel 20 aas
tal on ehitatud enamikku maakonnalinna
desse suured, 300-400 voodikohaga haig
lad, mis ilmselt ületavad reaalseid võima
lusi ja vajadusi. Seetõttu on viimase viie
aasta jooksul ka haiglavoodi kohti suletud.
On suletud ligi 5000 voodikohta. 1993.
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aasta lõpuks oli Eestis 14 377 voodikohta
ehk 95,4 voodit 10 000 elaniku kohta.
Samaaegselt haiglavoodite sulgemisega
ei ole aga oluliselt suurenenud taastusravi
ega pikaajalise põetuse võimalused. Selle
tulemuseks on haiglakohtade ebaotstarbe
kas kasutamine, nende koormamine haig
laravi mittevajavate haigetega. Haigla
kohtade muutmise asemel hoolduskohtadeks on piirdutud pelgalt nende sulgemi
sega, mistõttu tegeliku abivajaja olukord ei
paranenud ega saavutatud ka märkimis
väärset kulude kokkuhoidu. Samasugune
probleem kerkib seoses arstide arvuga,
mis Eestis tervikuna on võrreldes teiste
Euroopa maadega suhteliselt suur. 1993.
aastal töötas Eestis 5 117 arsti, mis teeb
34,0 arsti 10 000 elaniku kohta, ja 12 135
meditsiiniõde, ehk 80,5 õde 10 000 elani
ku kohta.
Lähem vaatlus aga osutab, et arstide
rohkus puudutab vaid Eesti suuremaid
linnu, kus ühes neist on koguni 74,7 arsti
10 000 elaniku kohta. Vastupidi oletusele,
et hästi arenenud haiglatevõrgu ning suure
hulga arstidega linn vähendab linna
ümbritseva regiooni arstide arvu, on ka
seal arstide arv suhteliselt suurem. KirdeEestis töötavaist arstidest 80—90% ning
terves Eestis umbes 20% ei valda eesti
keelt ega vasta seega nõueteile, mis lubaks
Eestis praktiseerida. Vaatamata arstide
rohkusele ei ole Eestis arstide tööpuudust,
enamik arste töötavad ca 150—200 USD
kuutöötasu eest.
On alustatud ettevalmistustöid ülemine
kuks nn. perearstide süsteemile. Käes
oleval ajal tegutseb Eestis sadu maa-arste,
kes sisuliselt juba täidavad perearsti funkt
sioone ning on suutelised lahendama ena
mikku igapäevaelus kerkivaist meditsiini
probleemidest. Teisalt on aga Eestis väga
suur hulk eriarste, kelle vastuvõtule pääse
mine on piisavalt hõlbus. Tuleb muidugi
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nentida, et paljud, kes on litsentseeritud
kui eriarstid, on sisuliselt siiski mitte kon
kreetse eriala põhjalikud asjatundjad, vaid
pigem mingi organisüsteemi uurimis- või
ravimetoodika põhjalikumalt omandanud
üldarstid.
Suhteliselt suure arstide hulga juures on
Eestis väga vähe õdesid. Seejuures püsib
tööd häiriv õdede puudus eelkõige suure
tööhõivega regioonides, kus õe amet pole
seoses väga madala töötasuga tööjõuturul
konkurentsivõimeline. Õdede arvu hinda
misel ei sobi ilmselt vaid palgakeskne
lähenemine; kutse populaarsus sõltub ka
muudest teguritest, eelkõige traditsiooni
dest. Nii pole Kirde-Eestis, kus on valda
valt vene keelt kõnelev immigrantidest
elanikkond, kunagi olnud probleeme
õdede leidmisega.
Kuni 1990. aastani orienteerusid nii
raviasutused kui ka arstid oma tegevuses
N.Liidu reeglitele ja eeskirjadele. Ajal, mil
Eesti kaugenes ja lõpuks eraldus Moskva
võimust, jätkati esialgu tööd vanade reeg
lite järgi. Möödunud 3—4 aastaga on aga
süvenenud arstide sõltumatus, mis on
hakanud ohustama ravi kvaliteeti. Vastu
kaaluks sellele tendentsile on valmimas
"Patsiendi kaitse seadus" ning Sotsiaal
ministeeriumi juures on loodud Ravikva
liteedi Nõukogu. Erainitsiatiivil on asuta
tud meditsiinilise audiitorkontrolli firma,
mille ülesandeks on ravikvaliteedialaseid
uuringud ja ravistandardite kujundamine.
Seni on ravikvaliteet olnud teisejärguline
probleem ning eelkõige on tegeldud ravi
kvantitatiivsete aspektidega. Alates 1991.
aastast, mil tehti otsustav muutus tervis
hoiu finantseerimise korraldamises, on
tähelepanu keskmes olnud eelkõige ter
vishoiu taktikalised küsimused. Alles 1995.
aastal kinnitas Esti valitsus kontseptuaalse
kava tervishoiu ja arstiabi arendamiseks.
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fftiry Inimeste turvalisus
Julgeolekuprobleeme käsitletakse traditsi
ooniliselt riikidevaheliste suhete konteks
tis kui riikide julgeolekut. Sealjuures eel
datakse, et oht riigi ja tema kodanike jul
geolekule lähtub teistest riikidest, mistõttu
tuleb olla valmis võimalikeks konfliktideks
nendega, ka sõjalisteks. Niisugune aru
saam on valitsenud kogu senise ajaloo väl
tel, mistõttu peamine rõhk ongi pandud
piiride ja territooriumi kaitsele sõjaliste
vahenditega. See on omakorda toonud
kaasa küllaltki suured sõjalised kulutused
enamikus maailma riikides. Ka Eesti on
lülitunud sellesse traditsiooni ja asunud
looma oma sõjaväge, muretsema relvastust
ning rajama kaasaegseid kaitsesüsteeme.
Samal ajal näitavad sündmused maail
mas üha rohkem seda, et ainuüksi sõjalis
te vahenditega pole võimalik garanteerida
inimeste julgeolekut. Üha selgemaks saab
ka see, et inimesi ei ähvarda niivõrd riiki
devahelised konfliktid, kuivõrd riikide
endi sees peituvad tegurid, mis tekitavad
poliitilist ebastabiilsust, majanduslikku
ebavõrdsust, keskkonnakahjustusi ja etni
lisi kokkupõrkeid. Kõik see avaldub vahe
tult inimeste turvatundes, nende optimis
mis ja pessimismis ning mõjutab oluliselt
viise, kuidas nad hakkavad oma elu kor
raldama ja ennast arendama. Kõne alla
tuleb kõik alates demograafilisest käitumi
sest kuni osavõtuni poliitikast ning majan
dus-, haridus- ja kultuurielust. Nii muutub
turvalisus inimarengu üheks keskseks
küsimuseks.
Eestis mõistetakse piisavalt hästi, et
tema elanike igapäevane julgeolek ei sõltu
lõppkokkuvõttes sõjalistest abinõudest.
Seetõttu vaatlemegi käesolevas peatükis
eelkõige riigi elu sisemise korraldusega
seotud turvalisust.

Poliitiline julgeolek
Julgeolekutunne on igasuguse inimarengu
tähtsaimaid eeltingimusi. Pidevat hirmu
tundvad inimesed ei mõtle oma arengule.
Üldise julgeolekutunde peab tagama riik,
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milles inimesed elavad. Et seda suuta,
peab riik ise saama julgeolekugarantiisid
teistelt riikidelt. Neid garantiisid võib
saada, kui täidetakse üldtunnustatud rah
vusvahelisi norme ning antakse omapool
ne panus rahvusvahelise stabiilsuse ja jul
geoleku kindlustamisse. Poliitiline julgeo
lek hõlmab riigivõimu seaduslikkusega
seotud probleeme nii siseriiklikult kui väl
jastpoolt vaadatuna, s.t. kas riigivõim on
seaduslik selles riigis elavate inimeste ja ka
teiste riikide poolt vaadates.
Eesti juhtivad riigitegelased on kordu
valt rõhutanud, et Eesti kui riigi julgeoleku
tagab üksnes tema usaldusväärsus. Sellest,
kui palju usaldavad Eestit tema enda koda
nikud ja teised riigid, sõltub lõppkokku
võttes, kas Eesti riik on omalt poolt suute
line looma stabiilsust ja julgeolekut, kas
tema kodanikud võivad elada turvalises
õhkkonnas.
Inimeste siseriikliku poliitilise julgeole
ku kindlustab kõige paremini demokraa
tia. Vaatamata demokraatiale ülemineku
keerukusele sotsialismijärgsetes maades,
sealhulgas Eestis, on selles saavutatud
edu. Eestis võeti 1992. aastal vastu uus
põhiseadus, mis on aluseks parlamentaar
sele demokraatiale. Kooskõlas sellega on
toimunud kahed Eesti parlamendi Riigikogu - valimised (1992. ja 1995. aas
tal), mis tunnistati rahvusvaheliste vaatleja
te poolt igati demokraatlikeks. On tekki
nud vaba ajakirjandus, mitmeparteisüs
teem ja tuhanded vabatahtlikud ühendu
sed, mille kaudu Eesti elanikud saavad väl
jendada oma poliitilisi vaateid ning tegut
seda omaalgatuslikult väga erinevates
valdkondades. Kõigile garanteeritakse
nende inimõigused. Eesti Vabariigi Põhi
seaduse artikkel 3 sätestab, et “rahvusva
helise õiguse üldtunnustatud põhimõtted
ja normid on Eesti õigussüsteemi lahuta
matu osa”.
Ehkki demokraatia Eestis on veel noor
ja selle ilmingud ei anna alati põhjust rahul
oluks, areneb poliitiline kultuur siin tervi
kuna demokraatliku õigusriigi suunas.
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Poliitilised hirmud on kadunud. Võimude
kritiseerimine, mis sotsialismi ajal ähvardas
vanglaga, on nüüd suurmood. Sotsialismi
ajale iseloomulik poliitiline surve on asen
dunud laiadiapasoonilise poliitilise valiku
võimalusega.
EMOR-i uuringute andmeil on eestlaste
ja muulaste vahel olulisi erimeelsusi pärast
Eesti taasiseseisvumist kujunenud poliitili
se süsteemi hindamisel; küll aga arvavad
nii eestlased kui muulased üksmeelselt, et
see muutub tulevikus paremaks.
JOONIS.7.1.
Elanike hinnang Eesti majanduslikule olukorrale (%)
(Eesti Konjunktuuriinstituut)
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Elanike majanduslikku olukorda aitavad
eelkõige iseloomustada objektiivsed ma
jandusnäitajad (sissetulek, tarbimine, vt.
ka 3. ja 8. peatükk), kuid väga oluline on
ka inimeste subjektiivne rahulolu- ja kindlusetunne majandusliku olukorra suhtes
(joon. 7.1.).
Oma pere majanduslikku seisundit hin
das 1994. aastal heaks 4% küsitletutest
(joon.7.2.).
Alates 1993- aastast on elanike hinnan
gud nii Eesti kui oma pere majanduslikule
olukorrale muutunud aasta-aastalt opti
mistlikumaks. Inimesed on 1994. aastal
hakanud tasapisi väljuma tarbimiskriisist.
Pered on hakanud paremini toituma, pare
mini suudetakse maksta oma eluaseme
kulusid, vähenenud on inimeste arv, kes
elavad peost suhu, sõltudes eluliselt järg
misest palgapäevast. Suurenenud on nii
perede vara kui rahulolu oma elamistingi
mustega.
Võrreldes Eesti elanike optimismi-pessimismi oma riigi ja oma pere majandusliku
arengu suhtes Euroopa Ühenduse riikide
elanike hinnangutega, ilmneb, et kogu
Eesti majanduslikku mahajäämust arvesta
des on elanikud suutnud säilitada suhteli
selt optimistliku meele.

Hea

JOONIS 7.2.
Hinnang oma pere majanduslikule olukorrale (%)
(Eesti Konjunktuuriinstituut)
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Majandusliku julgeoleku üks tähtsaimaid
aspekte on kindlustatus tööga. Eestis on
elanikkonna sõltuvus tööturust suur, eriti
keskmiste ja vaeste elanikkonna kihtide
puhul, sest lõviosa tuludest saadakse pal
gatöö eest ning töökaotus tähendab ena
masti langemist vaeste hulka, (kiil 7.1.)
Eesti elanikkonna tööhõive on viimastel
aastakümnetel olnud suhteliselt kõrge.
1989. aasta rahvaloenduse andmetel oli
tööealisest elanikkonnast (16-59-aastased
mehed ja 16-54-aastased naised, kokku
879,6 tuhat inimest) hõivatud 86,1 % (lin
nas 86,5 % ja maal 84,9 %; 87,3 % meestest
ja 84,9 % naistest). Lisaks õppis üldharidus
kutse- või kõrgkooli päevases osakonnas
7,7 % tööealistest elanikkonnast (linnas 8,2
% ja maal 6,4 %). EMOR-i uuringute koha
selt on tööeas elanikkonnast praegu hõiva
tud 73% ja tööotsijate suhtarv tööealistesse
moodustab veidi üle 6%. Majanduslikult
aktiivne elanikkond moodustab seega ligi
80% tööealistest (tabel 7.1.).
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Eesti tööturgu iseloomustab:
• vanemaealiste inimeste suhteliselt suur osakaal tööjõus. 1979. aastal
moodustasid 50-aastased ja vanemad 20,4% Eesti majanduses hõivatutest,
1989. aastal oli nende osa juba 25,4%, 1991. aastal aga vastavalt 26,8%.
• töötajate suhteliselt kõrge haridustase. Siiski ei vasta haridustase ja kva
lifikatsioon tänapäeval enam vajadustele ja osa tekkinud töötusest on struk
tuurse iseloomuga, mis tähendab, et ühiskonna vajadused tööjõu järele ja töö
jõu tegelik kvalifikatsioon ja haridustase ei lange kokku.
• tööjõu mobiilsus. Majandusreformieelsel ajal vahetas aasta jooksul töö
kohta ligikaudu 10% kogu tööjõust, ent näiteks 1992. aastal vahetas töökohta
või jäi töötuks üks kolmandik tööjõust. Peamine takistus tööjõu mobiilsusele on
kinnisvaraturu aeglane käivitumine ja selllest tulenevalt raskused uue elupaiga
leidmisel.
• tööjõu vähenemise tendents. Selle peamisteks põhjusteks on sündimuse
vähenemine ja migratsioon (vt. ka 4. peatükk). Eesti Migratsiooniameti and
metel lahkus 1992. aastal Eestist 33 267 inimest rohkem, kui saabus. 1991.
aastal oli vastav näitaja 4622. Mindi peamiselt endisesse N. Liitu, mis viitab
sellele, et lahkujad olid enamasti venekeelse elanikkonna hulgast. Osaliselt oli
lahkujate suure arvu taga võõrvägede lahkumine Eestist.

TABEL 7.1.

Tööjõu maksumus tööstuses 1993. aastal
(palk + palgafondimaksud; USD tunnis)
Saksamaa*
Rootsi
Soome
Ungari
Poola
Tšehhoslovakkia
Rumeenia
Bulgaaria
Venemaa
Eesti oktooberis 1994**

24,87
18,30
15,36
1,82
1,40
1,14
0,68
0,63
0,54
1.22

*Läü ne-Saksamaa;
** keskmiselt kogu rahvamajanduses.
Allikad: World of Work. The Magazine of the ILO,
No. 8, June 1994, p. 28;
ESA Kuukiri nr. 10(34). Tallinn, 1994, lk. 124.
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KIIL 7. 1.

Eesti tööturu iseloomustus

N C 0 C 9 ( 0 0 ) O- ^ t C 0

Madala pensioniea ja tagasihoidliku
pensioni tõttu oli ka pensioniealiste töö
hõive suur. Hõivatute hulka ei ole arvesta
tud isiklikus abimajapidamises või kodu
ses majapidamises töötavaid ning pere
konnale tulu tootvaid isikuid, keda vasta
valt ILO metoodikale loetakse oma tege
vusega hõivatuks (isehõivatud).
Eesti tööjõud on suhteliselt kvalifitseeri
tud. 1989. aasta rahvaloenduse andmeil
tuli iga 1000 töötaja kohta 150 kõrgharidu
sega, 16 lõpetamata kõrgharidusega (õppi
sid või olid õppinud kõrgkoolis ning olid
läbinud üle poole õppeajast), 245 keskeri
haridusega ning 303 üldise keskhariduse
ga inimest (vt. ka 5. peatükki).
Võrreldes meie lähipiirkonna riikidega,
on Eesti tööjõud oma hinnalt vägagi kon
kurentsivõimeline. Nii oli 1993. aastal töö
jõu maksumus Eestis tunduvalt madalam
kui Soomes ja Rootsis. Kuigi 1994. aasta
lõpuks oli see vahe vähenenud, on töö
jõukulude erinevused, arvestades Eesti
tööjõu suhteliselt kõrget kvaliteeti, seni
veel märkimisväärsed (tabel 7.1.). Palgad
tõusevad tasapisi ja tulevikus pole alust
rääkida Eestist kui väga odava tööjõuga
maast.
Majanduse ümberstruktureerumine on
oluliselt mõjutanud tööturgu. Nõukogude
perioodil oli väga avatud Eesti majandus
tihedalt seotud rublatsooniga, kuhu veel
1991. aastal suunati 85% impordist ja 95%
ekspordist. Tänaseks on SRÜ riikide osa
tähtsus vähenenud ligi 30%-le ekspordist ja
20%-le impordist. See on suuresti mõjuta
nud tööjõu paiknemist ning tõstnud nõu
deid töö kvaliteedi ja tootlikkuse suhtes.
Majanduse struktuuri muutused peegel
duvad eelkõige tööhõive vähenemises
tööstuses ja põllumajanduses ning tööhõi
ve kasvus teenindussfääris. Viimases too
detakse täna üle poole Eesti SKT-st (tabel
7.2.). Ka erasektoris hõivatute osatähtsus
on kasvanud väga kiiresti. 1994. aasta lõ
pul toodeti erasektoris hinnanguil üle 55%
Eesti SKT-st.
Eesti tööturupoliitikat korraldab eelkõi
ge 1990. aasta mais moodustatud Riigi
Tööturuamet. Viimane on lühikese aja
jooksul välja arendanud mitmekesise tööhõiveteenuste süsteemi. Esimene tööotsija
sotsiaalset kaitset reguleeriv valitsuse mää
rus võeti vastu 1991. aasta jaanuaris. Töö
tuid hakati esimest korda registreerima
sama aasta mais. Märkimisväärne töötute
kasv algas alles 1992. aasta keskel, kuid

nende arv on võrreldes enamiku teiste
reformiriikidega väga tagasihoidlik. Eesti
ametlik statistika vaatleb töötutena ainult
neid inimesi, kes saavad töötu abiraha
(joonis 7.3.).
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JOONIS 7.3.

Töötu abiraha saajate arvu dünaamika Eestis 1991-1994
(Eesti Tööturuamet)
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Ametlikult registreeritud töötute arv
suvekuudel väheneb ja talvel suureneb.
Töötute rahvuslik koosseis on tasakaa
lustunud; kui 1992. aasta esimeses kvarta
lis oli Tööturuameti andmetel eesti keelt
kõnelevaid töötu abiraha saajaid 38,4 %,
siis 1993. aasta 3- kvartalis oli eestlaste osa
kõigist abiraha saajatest 57,3%. Viimasel
perioodil on tööturule määravat mõju
avaldanud investeeringute ja ressursside
nappusest tulenev maapiirkondade taand
areng; maal ja väiksemates asulates on
rahvastikus ülekaalus eestlased.
Samasugune tasakaalustumine on toi
munud registreeritud töötute soolises
struktuuris: 1992. aasta I kvartalis oli naisi
töötute koguarvust 60,1%, 1993. aasta 2.
kvartalis oli nende osa 51,6%.
Noorte töötus kahaneb. Mitmed töövõt
jad eelistavad vanemaealistele ja kogemus
tega töötajatele nooremaid, kogemusteta,
samas aga uuendustele rohkem avatud
noori inimesi. Töötu abiraha saajatest olid
vanuses 16-24 aastat 1992. aasta 1. kvarta
lis 35,7%, 1993. aasta 2. kvartalis 25,1%,
1994. aasta 1. kvartalis 21,3%.
Registreeritud töötute struktuur endise
tööala järgi kinnitab, et põhiliselt kaotavad
oma varasema töökoha tööstustöötajad
(30% töötutest) ning põllumajandustööta
jad (20% töötutest). Ametlikult registreeri
tud töötute tagasipöördumine tööturule on
väga tagasihoidlik. Nii rakendati 1994.
aasta lõpul igal kuul tööle vaid kümnendik
registreeritud töötutest ning hädaabitööde
le suunati viiendik töötutest.
Kuigi töötus mõjutab väga oluliselt pal
jude perede elatustaset ja teravdab sotsi-
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aalseid pingeid paljudes regioonides, ei
ole see erinevalt paljudest teistest reformiriikidest Eesti sotsiaalsete probleemide
hulgas siiski esikohal.
Töötute sotsiaalne kaitse on Eestis suh
teliselt tagasihoidlik. Nii kehtis kuni 1994.
aasta lõpuni kord, et elukohajärgses töö
hõivetalituses end registreerinud tööotsija
võis sobiva töökoha puudumisel hakata
abiraha saama alles 30 kalendripäeva
möödumisel, kusjuures abiraha moodustas
aastail 1991—1992 80 % ametlikust miini
mumpalgast. Päevaste õppeasutuste lõpe
tanutele kehtis tööotsija staatus kuni 90
kalendripäeva. Pika ooteperioodi tõttu on
registreeritud tööotsijate arv olnud pide
valt kõrgem töötu abiraha saajate arvust.
Tööotsijaks registreeriti! pidi olema tööhõivetalitusse pöördumisele eelnenud 12
kuu jooksul olnud hõivatud tööga või
tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt
180 päeva. Iga kahe nädala tagant tuleb
ennast uuesti tööhõivetalituses tööotsijana
registreerida.
Alates 1992. aasta oktoobrist kuni täna
seni kehtiv abiraha moodustas vaid 60%
tollasest miinimumpalgast ning 1994. aasta
lõpuks oli abiraha reaalväärtus vähenenud
kümnendikule keskmisest brutopalgast
Eestis. See on üks peamisi põhjusi, miks
töötu abiraha saajate arv ei ole oluliselt
ületanud 2% tööealistest. Tööotsija või
töötu täiendus- või ümberõppe stipendiu
mi määraks oli esialgu 1,5-kordne töötu
abiraha määr. Et soodustada tööotsimist ja
ümberõpet, mitte aga töötuks olemist, suu
rendati 1994. aasta 1. oktoobrist alates töö
tutele ümber- ja täiendõppeks eraldatud
stipendiumi 270 kroonilt 450 kroonini.
Töötu abiraha makstakse üldjuhul 6 kuu
jooksul. Alates 1993. aasta aprillist võib
töökohtade puudumise tõttu abiraha
maksmist pikendada kokku kolm korda
180 kalendripäeva jooksul, kuid mitte roh
kem kui 30 päeva eest korraga. Töötutel
on võimalik taotleda ka ettevõtluse stardi
raha, kuid toetuse taotlejate vähesuse ja
äriplaanide põhjendamatuse tõttu on need
summad jäänud kasutamata. Nii näiteks
said 1993. aastal vaid 46 inimest nimetatud
toetust. Alates 1992. aasta lõpust on töötu
abiraha saavad isikud kohustatud osalema
kohaliku omavalitsuse või tööhõivetalitus
te poolt korraldavates ühiskondlikes töö
des kuni 10 päeva või 80 tunni ulatuses
kalendrikuu jooksul. Alates 1995. aastast
on tööotsija staatuses oleku perioodi
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lühendatud kuni 10 päevani registreerimi
sest riigi tööhõivetalituses. Päevase õppe
asutuse lõpetanutele on 60-päevane ooteperiood.
Nende ja mitmete teiste tegurite tõttu ei
peegelda Tööturuameti statistika objektiiv
selt töötum olukorda. Viimast on uuritud ka
valikküsitluste teel, mis annavad seal toi-

duse osakaal suhteliselt kõrge ja see tase
on püsinud. Ligi pooled tööotsijatest ei
külasta riiklikke tööhõivetalitusi ning vaid
viiendik tööotsijatest saavad praegu riiklik
ku abiraha või stipendiumi.
Kohalike tööturuametite töö on muutu
nud tõhusamaks: kui töötutest ei olnud
kunagi abiraha saanud 1993 aasta 1 kvar-

TABEL 7.3.

Tööhõive Eestis 1993-1994
(EMOR, tööhõiveuuringu alusel)
1993,
1 kv.

1993, 1993,
2 kv. 3 kv.

1993,
4 kv.

1994,
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1994,
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1,5

1994.aastal on arvestatud seda, et mehed lähevad pensionile 60.5-ja naised 55.5-aastaselt.
** Riigi Tööturuameti andmed
Tööealisi oli 01.01. 1993- 850,7 tuhat ja 01.01. 1994 - 840.8 tuhat inimest.
*

uluvatest protsessidest täpsema ülevaate.
Töötuse määr (tabel 7.3.) oli 1994. aasta
1. kvartalis 9,5%, 2. kvartalis 7,9%, 3- kvar
talis 8,1% ja 4. kvartalis 7,0%. Töötuse
määr maapiirkondades (alevikus või kü
las) näitas langustendetsi ja oli 1994. aasta
4. kvartalis 6,2%. See on keskmine näitaja
ja mõnedes Eesti piirkondades (LõunaEestis) on oluliselt kõrgem tööpuudus, sa
muti keskustest kaugemal olevates valda
des. Linnas oli töötus 1994. aasta 4. kvar
talis 7,3%. Langustendentsi näitab ka töö
tuse tase.
1993. aasta alguses oli varjatud tööpuu
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talis 72%, siis 1994. aasta 4. kvartaliks oli
see arv langenud 55 %-ni.
Kuigi Eestiski on tööhõive avalikus sek
toris oluliselt vähenenud, on samas kasva
nud hõive nn. mitteformaalses ehk vari
majanduses. EMOR-i poolt küsitletud töö
otsijatest oli 1994. aastal ligi viiendikul töi
seid tulusid ning ILO metoodika kohaselt
kuuluksid nad hoopis hõivatute hulka.
Süvenevad regionaalsed, kutsealased
jm. vastuolud tööjõu pakkumise ja nõud
mise vahel. Uute töökohtade ebaühtlase
paiknemise tõttu on töötus regiooniti sü
gavalt diferentseerunud. Tööpuudus on

ni

teravaks probleemiks Kirde-Eesti suurtöös
tuse (seotud eelkõige Narvas, Sillamäel ja
Kohtla-Järvel asuvate endiste liidulise allu
vusega suurettevõtete taandarenguga) ja
Lõuna-Eesti peamiselt agraarse orientatsi
ooniga maakondades. Lõuna-Eestis (aga
ka mujal) asuvate ühe-kahe ettevõttega
väikelinnade suurima(te) tööandja(te) pank
rotistumine põhjustab paljude inimeste
töötuks jäämise; samuti on töötus tõsiseks
probleemiks maapiirkondades. Mainimata
ei saa jätta ka halvasti arenenud infrastruk
tuuri, millest omakorda tuleneb investee
ringute vähesus regioonis.
Tööhõivetalitustel on nõutavate eriala
de ja elukutsete ning vabade töökohtade
alase informatsiooni puudumise tõttu
raske planeerida tööotsijate ümberõpet. Pea
legi ei garanteeri see paljudes piirkonda
des tööhõivet, kuigi suurendab inimeste
konkurentsivõimet tööturul. 1994. aasta
lõpul osales talituste poolt korraldatud
õppel üle 3600 tööotsija kuus. Tööle
rakendati iga kuu aga 1300-1400 inimest.
Eestis ei ole rakendatud sunduslikke
oote- või eelpensione ning töökohtade
vabastamist pensionieelses eas inimeste
koondamise teel. EMOR-i uuringute alusel
on pensioniealiste tööhõive pärast teatud
mõõnaperioodi hakanud stabiliseeruma.
Kokku neljandik kõikidest pensionäridest
on hõivatud nii avalikus sektoris kui ka
mitteformaalses sektoris, sealjuures esime
sel viiel vanaduspensioniaastal töötavad
ligi pooled vanaduspensionäridest.
Reformide algusetapil prognoositi Eestis
plahvatuslikku tööpuuduse kasvu. Õn
neks ei ole need prognoosid täitunud.
Kuigi Eestis registreeriti 1994. aastal ligi
1000 ettevõtte pankrot, oli valdavalt te
gemist väikeettevõtetega, suurettevõtete
pankrotte on olnud vähe. Massilisi vallan
damisi seni toimunud ei ole, halba majan
duslikku olukorda sattunud suurettevõtete
töötajaskond on reeglina vähenenud suju
valt. Kuna Eesti majanduses võib makrota
sandil täheldada teatud stabiliseerumist, ei
ole ette näha märkimisväärset tööturu pin
gestumist riigis tervikuna.
Kuid tööturul ja tööhõivepoliitikas on
terve rida lahendamata probleeme:
- Vaatamata sellele, et Tööturuameti
kuludest suunatakse praegu juba ligi 40 %
ümber- ja täiendõppele jt. aktiivmeetmetele, ei saa tööotsijate ega hõivatute endi
(ümber)koolitusega rahule jääda. Tööjõu
nõudmise ja pakkumise mittevastavus eel
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kõige erialase ja professionaalse kvalifikat
siooni seisukohalt jääb veel pikemaks
ajaks. Samal ajal ei suudeta täiel määral ära
kasutada riigieelarve poolt eraldatud
vahendeid tööhõivepoliitikaks.
- Seoses riigi majanduse ebaühtlase ter
ritoriaalse arenguga jäävad endiselt tera
vaks regionaalsed tööjõuprobleemid. Kui
Tallinna piirkonnas võib seoses majandu
se ülekuumenemisega täheldada juba tea
tud tööjõupuudust paljude erialade ja elu
kutsete kaupa, siis paljudes maapiirkonda
des ei näe inimesed lähitulevikus perspek
tiivi oma tööjõu efektiivseks rakendami
seks. Suureneb töötus maal ja tulevikus
võib ta olla suurem kui töötus linnas. Pea
mine põhjus selliseks prognoosiks on lin
nas ja maal suhteliselt suur elukalliduse ja
majanduse arengu kiiruse vahe.
- Riigi tööhõivepoliitika on olnud väga
tagasihoidlik ning töötuks jäämine tähen
dab äärmiselt madalate toetuste tõttu pere
le reeglina langemist allapoole vaesuspiiri.
Pikka aega töötud isikud langevad reeglina
üldse nii tööhõivetalituste kui ka teiste riigi
ja kohalike omavalitsusorganite tähelepanu
alt välja. See loob aga pingelise sotsiaalse ja
kriminogeense keskkonna ühiskonnas.
Tulevikus tuleb stimuleerida tööjõu paind
likkust ja igakülgset mobiilsust ning aktiiv
semat tööturupoliitikat tervikuna.
Alates 1993. aastast on vähenenud ini
meste hirm oma töökohta kaotada. Nii oli
1994. aasta detsembris küsitluse andmetel
ilma kindla töökohata 7% küsitletutest
ning 8% olid kindlad, et kaotavad järgmi
sel aastal oma töökoha.
Abiraha saajate arv on 1995. aasta lõ
puks eeldatavasti 17 000-19 000. Abiraha
saajate arvu mõningase suurenemise põh
juseks ei ole niivõrd majandusliku olukor
ra muutumine (sest olulised struktuuri
muutused on juba toimunud), kui muuda
tused tööseadustes (tööotsimise aja lühe
nemine ja eeldatav töötu abiraha suurene
mine), mis peaksid suurendama ka tööhõi
vetalituste poole pöördujate arvu.
Kuna majanduses ei ole ette näha suuri
vapustusi, siis reaalne tööpuudus ei muutu
oluliselt ja peaks jääma järgmise aasta
lõpus 9-10 % piirimaile (EMOR-i järgi).
Kindlasti hakkab suurenema pikaajaline
töötus, sest paljudel töötutel saab täis
töötu abiraha saamise aeg, ja kui nad
vahepeal rakendust ei leia, langevad nad
töötu abiraha saajate kategooriast välja.
Samuti võib prognoosida varjatud töö-
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Puhta keskkonna säilitamise vajadus oli
peamisi tegureid, mis ühendas eesti rahva
1987.-1988. a. nii võitlusse nõukoguliku
suurtööstuse kui ka kommunistliku režiimi
vastu. Selleks ajaks oli kujunenud tõsine
oht, et suured maa-alad, eriti Kirde-Eestis,
võivad jääda ilma puhtast joogiveest. Eriti
reostunuks osutusid suurte põlevikivikaevanduste piirkond ja Vene sõjaväebaaside
ning lennuväljade ümbrus.
Käesolevaks ajaks on suurem osa Eesti
regioonidest varustatud küllaldase hulga
joogiveega (v. a. mõned asulad ja külad
endiste N. Liidu sõjaväebaaside territooriu
mil, kaevanduspiirkonnad jm.) ning samuti
eluks vajalike põhiliste põllumajandussaa
dustega. Viimaste osas on kujunenud ja
kujunemas ainulaadne
olukord kogu
Euroopa mastaabis. Majandusliku surutise
oludes ning suure turuosa kaotuse tõttu on
langenud nii põllumajandustoodang kui ka
võimalused ja vajadus osta ning kasutada
põllumajandusmürke ja saagistimulaatoreid.
Tervise seisukohalt on see tendents
hindamatu väärtusega ning toetamist vää
riv. Samas on Eesti turg avatud potentsi
aalselt terviseohtlike, pestitsiidide ja kon
servantidega küllastatud produktide sisse
veole. Püsib oht keskkonna reostumiseks
tootmisjäätmetega, sealhulgas radioaktiiv
setega. Just viimased on muutunud seoses
vanametalli transiitveoga läbi Eesti eriti
aktuaalseks ja nõuavad tervisekaitseteenistuse tõhusat tehnilist kaasajastamist.
Suuresti tänu põlevkivienergeetikale
(80% kavandatud põlevkivist kulub elek
trienergia tootmiseks) on Eesti Euroopa
suurimaid õhusaastajaid inimeste kohta
vaatamata sellele, et tootmise vähenemisel
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Kasvuhoonegaaside eraldumine (tonni inimese kohta).
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puuduse osatähtsuse vähenemist, põhju
seks juba eespool nimetatud tööhõivetali
tuste töö paranemine ja töötu abiraha
oodatav tõus. Ühe tendentsina võib prog
noosida ka noorte töötuse kasvamist, sest
paljud perspektiivsed uued töökohad täi
detakse noorte inimestega ja uutel pealekasvanud noortel tekib probleeme raken
duse leidmisega.
Kokkuvõttes võib öelda, et kardinaal
seid muudatusi tööturul ei toimu, sest
majanduse kiire areng ja jätkuv ümberstruktureemmine pakub piisavalt võimalu
si inimestele, kes reaalselt tahavad tööd
leida.

on saasteainete kogus 1990. aastaga võr
reldes 2 korda vähenenud: 1993- aastal
paisati õhku 380 000 t saasteaineid, iga
Eesti elaniku kohta tuli 96 kg S02. 75% sel
lest pärineb Ida-Virumaal asuva kahe (üks
Narvas) soojuselektrijaama korstnatest.
Kuna korstnad on väga kõrged (100-250
m), hajub saast suurel maaalal. Osa sellest
jõuab soodsate tuultega Soome ning põh
justab veekogude hapestumist. Lendtuhas
leidub rohkesti mitmesuguseid metalle ja
toksilisi ühendeid. Lõviosa juba ladustatud
425 miljonist tonnist jäätmetest pärineb
põlevkivitööstusest. Igal aastal lisandub
sellele 14,5 milj. tonni ehk 9,6 tonni elani
ku kohta. Tuha väljad katavad Kirde-Eestis
20 km2, settebasseinid teise 20 km2.
Sillamäe radioaktiivsete jäätmete bassei
ni on settinud 1200 t radioaktiivse uraani
ning 750 t tooriumi jääke.
Kasvuhoonegaasid, nende seas CO,
põhjustavad kliima globaalset soojenemist.
1990. aastal tuli Eestis iga inimese kohta 23
t C07 aastas. Seda on 10 korda enam kui
Aasia ja Aafrika riikides ning 2 korda enam
kui maailmas keskmiselt (7,6 t). Iga roots
lase kohta tuleb 7, norraka kohta 9 ning
soomlase ja taanlase kohta 11 tonni C0,
aastas(joon.7.4.).
Kui maailma riigid põletaksid fossiilseid
kütuseid sama intensiivselt kui Eesti, oleks
globaalne kliimakollaps vältimatu.
Tugevasti on keskkond kohati saastu
nud Nõukogude armee kunagistes tegut
semispaikades.
On dokumenteeritud seos ägedate ja
krooniliste hingamisteede haiguste (bron
hiit, astma jt.) ning õhu saastatuse vahel
niisugustes Kirde-Eesti linnades nagu
Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe ja Kunda.
Kirde-Eestis tervikuna on hingamisteede
haigusi 1,2 korda, südame ja veresoon
konna haigusi 1,5 ning enneaegseid sünde
1,7 korda enam kui mujal riigis.
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Kuritegevus ja isiklik
julgeolek

di hakkas registreeritud kuritegude arv
Eestis kasvama alates 1979. aastast. Aastail
1985-1987 kuritegevus ajutiselt vähenes;
samal ajal vähenesid oluliselt ka enesetap
pude arv ning alkoholi läbimüük. Kuritege
vuse uus tõus algas 1988. aastast ja oli väga
kiire aastail 1989-1992 (joonis 7.5.). Juur
dekasv oli suurim varguste osas, kuid olu
liselt kasvas ka tapmiste jt. raskete isiku
vastaste kuritegude arv.
1993- ja 1994. aastal registreeritud kuri
tegude arv vähenes (vastavalt 10% ja 4%),
tingituna eeskätt pisivarguste registreeri
mise vähenemisest. Tapmiste ja tapmiskat
sete arv samal ajal aga kasvas (36% 1993.
aastal ja 5% 1994. aastal). 1994. aastal huk
kus tapmiste ja tahtlikest kehavigastustest
põhjustatud surmajuhtumite tagajärjel roh
kem kui 400 inimest. Varavastased kuri
teod on viimastel aastatel moodustanud
85-90%, tapmised ca 1% kõigist politseis
registreeritud kuritegudest.
Paljudest kuritegudest politseile ei tea
tata, s.t. suur on latentne (varjatud) kurite-

Psüühiliste pingete lisandumine, enesetap
pude arvu kasv, kuritegevuse järsk kasv,
alkoholismi ja narkomaania levimine jt.
nähtused on iseloomulikud teistegi post
kommunistlike riikide nüüdsele arengule.
Kuritegevuse kiire kasvu põhjuste seas
sotsialismijärgsetes riikides tuuakse tavali
selt esile ühelt poolt kuritegelikul teel
rikastumise võimaluste järsk avardumine
ja kuriteo toimepanemise ahvatluste lisan
dumine (formaalse ja mitteformaalse sotsi
aalse kontrolli nõrgenemine; võimalus
saada illegaalse majandustegevusega suuri
kasumeid, kallihinnaliste kaupade ilmumi
ne turule ja inimeste omandusse jne.); tei
selt poolt märgitakse sotsiaalsete pingete
ja majandusraskuste kasvu kui kuritege
vust soodustavaid tegureid. Loetletud te
gurite mõju inimeste isiklikule turvalisuse
le ilmneb ka Eestis (kiil 7.2. ja 7.3.).
Pärast pikka suhtelise stabiilsuse perioo
JOONIS 7.5.

Registreeritud kuritegude arv Eestis (tuhandetes).
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gevus. Mitteteatamise valdavaks põhjuseks
on olnud kuriteos kannatanute arvamus,
et politsei "ei suuda" või "ei taha" kuriteo
avastamiseks niikuinii midagi teha (vt. ka
joonis 7.6.).
1994. aastal suutis politsei avastada 27%
kuritegudest (1988. aastal 63%), sealjuures
tapmistest 60% (1990. aastal 90%). Kor
terivargustest avastati 17%. Varastatud au
todest saadi kätte 26%.
Tapmiste jt. vägivallakuritegude arvu
jätkuv kasv annab tunnistust olukorra eda
sisest halvenemisest, hoolimata registreeri
tud kuritegude koguarvu vähenemisest.
Viimane näitaja kajastab eeskätt varavas
taste kuritegude registreerimist, jättes varju
olukorra raskete, vägivallaga seotud kuri
tegude osas. Vägivalla tarvitamine on sa
genenud omakasuliste kuritegude puhul
(röövkallaletungid, autode röövimine, kor
teritesse jõuga sissetungimine).
Vägivallaga seotud kuritegevuse (jättes
välja tapmised) tase oli Eestis 1,5...2 korda
kõrgem Lääne-Euroopa keskmisest ja ca
1,2 korda Soome tasemest. Üldtendentside
osas (grupilise või organiseeritud kuritege
vuse ja sellega seotud vägivalla, varavastase kuritegevuse kiire kasv) sarnaneb Eesti
teiste sotsialismijärgsete Euroopa riikidega.
Kuritegevuse kiire kasvu perioodil vii
masel aastakümnel ei ole õiguskaitsesüsteemi "läbilaskevõime" oluliselt kasvanud,
vaid piirdub viie kuni kümne tuhande kri
minaalasjaga aastas (joonis 7.8.).
Registreeritud kuritegude arv kasvas
aastail 1986-1994 ca 3 korda, väljaselgita
tud kurjategijate ja süüdimõistetud isikute
arv on aga jäänud praktiliselt samale tase
mele kui 1986. aastal.
Eestis rakendatavad karistused on kül
lalt ranged, võrreldes lääneriikide prakti
kaga: karistusajad on pikad ja sellest tule
nevalt ka vangide arv suur. 1994. aastal oli
Eestis ligikaudu 300 kinnipeetavat 100 000
inimese kohta. Üheks põhjuseks on nõu
kogudeaegse karmi kriminaalseadustiku
jätkuv mõju, kuna veel ei ole jõutud teha
põhimõttelisi muudatusi karistuspoliitikas.
Kuritegevuse ohjeldamisele suunatud meet
mete kavandamisel tuleks tähelepanu pöö
rata järgmistele asjaoludele.
1. Võitlus kuritegevusega on seni jää
nud vaid õiguskaitsesüsteemi hooleks.
Puudub riiklik, kogu ühiskonda hõlmav
kuritegevuse põhjuste ja soodusasjaolude
mõju vähendamisele ning kuritegevuse
tõkestamisele suunatud poliitika. Määrat-

INIMESTE TURVALISUS

KIIL7.2.

Kuritegevuse sotsiaalne ja regionaalne tagapõhi
1994. aastal moodustasid väljaselgitatud kurjategijatest 93% mehed. Kuritegevus
on (eriti varavastaste kuritegude puhul) suurim noorte, vähese haridusega meeste
seas, kes sageli ei tööta ega õpi. Vägivallakuritegusid panevad kõige sagedamini
toime 20-30-aastased mehed. Kurjategijate seas on märgatavalt kasvanud selliste
isikute osakaal, kes ei tööta ega õpi: 25%-lt 1990. aastal 56%-le 1994. aastal.
Väljaselgitatud kurjategijatest 57% oli eestlasi (eestlaste osa kogurahvastikus on ca 62%). Muulaste kuritegelik aktiivsus on juba pikka aega olnud mõne
võrra suurem kui eestlastel, seda eriti tapmiste ja teiste vägivallakuritegude
puhul.
Muulaste suhteliselt suurem kuritegelik aktiivsus kajastub ka kuritegevuse
regionaalsetes erinevustes: kuritegevus on aastakümneid olnud suurim KirdeEesti linnades (Kohtla-Järve/Jõhvi, Narva) ja Tallinnas. Kõige väiksem on kuri
tegevus Lääne-Eesti saartel (Saare- ja Hiiumaal). Viimastel aastatel on kurite
gevuse regionaalsed erinevused mõnevõrra ühtlustunud (kuritegevus on kas
vanud maapiirkondades kiiremini kui suurtes linnades).
1994. aastal registreeriti kümne tuhande inimese kohta kõige rohkem kuri
tegusid Tallinnas (324) ja Narvas (276).

KIIL 7.3.

Kuritegevus ja inimeste turvatunne
On väga oluline, kui kaitstuna kurjategijate eest tuntakse ennast ja oma vara.
1. Inimeste turvatunne, kaitstus kurjategijate vastu oli 1994. aastal oluliselt
halvem kui oli 10 aastat tagasi. Nii väitis 74% 1994. aastal küsitletutest, et nende
turvatunne on halvem (s.h. 37% -I oluliselt halvem), kui oli 10 aastat tagasi.
1993. aastal korraldatud küsitlusel vastas 27% küsitletuist (mehed vähem,
naised rohkem), et nad väldivad pimedal ajal teatud tänavaid või piirkondi
kuritegevuse kartusel (Aromaa and Ahven, 1993).
2. Turvaliselt ja kurjategijate vastu kaitstuna tundis ennast Eestis 1994.
aastal vaid 16% küsitletutest. Inimeste turvatunne on aastail 1992-1994
mõnevõrra vähenenud.
3. Linnainimesed tunnevad ennast kaitsetumana kui maainimesed. Nii oli
tallinlastest oma elu ja vara kaitstuse suhtes 1994. aastal kindel vaid 12%,
Eesti külades asuvatest inimestest tundis end turvalisena 26% küsitletutest.
Turvatunne oli kõige väiksem keskealistel, vähem pelgavad noored inimesed.
Varanduslikust olukorrast turvatunne ei sõltunud .
4. Inimeste hirmud kuritegelike rünnakute suhtes on 1993-1994 suurenenud
(joonis 7.7.) Kõige enam peljatakse koduse vara röövimist. Seda kartsid 1993.
aastal 53% ja 1994. aastal 62% küsitletutest. Kolmandik küsitletutest kardab, et
tema ise või tema pere liikmed langevad kuritegija füüsilise ründe ohvriks. Auto
ärandamist kardab 30% küsitletutest. 1994. aastal kartis 5% küsitletutest, et
firma vara röövitakse, ja 4% kartis maffia poolt firma kimbutamist.
5. Kuna kurjategijate tabamise protsent on viimastel aastatel väike olnud,
siis paljud inimesed ei hakkagi väiksema õnnetuse puhul politsei poole pöör
duma. Küsitluse andmetel 1994 aastal 43% kuriteo ohvritest politseisse ei tea
tanud. Vaid iga viies politseisse pöörduja märkis, et kurjategijad tabati.
6. Usk, et politsei suudab inimesi kaitsta, on hakanud mõnevõrra suurenema.
Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut

JOONIS 7.7.
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JOONIS 7.8.

Registreeritud kuritegude arv ja väljaselgitatud kurjategijate
arv (isikud, kelle puhul uurimine viidi lõpule) 1984-1994.
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lemata on riigi ja kohalike omavalitsuste
roll kuritegevuse ohjeldamisel. Koostöö
eri ametkondade vahel kuritegevuse ohjel
damiseks on ebapiisav.
2. Vähe on tähelepanu pööratud kurite
gevuse põhjuste ja seda soodustavate te
gurite analüüsile. Eriti aktuaalne on seadus
andluse, finants- ja majanduspraktika ana
lüüs meetmete kavandamisel majandusku
ritegevuse tõkestamiseks.
3. Õiguskaitsesüsteemi efektiivsus on
madal. Tema läbilaskevõime on kasvanud
kuritegevuse tingimustes ebapiisav ja tema
efektiivsus on selle läbi oluliselt vähene
nud. Politsei suudab avastada vaid väikese
osa registreeritud kuritegudest. Politsei töö
efektiivsust vähendavad andmete saamise,
töötlemise ja analüüsimise probleemid.
4. Alaealiste õiguserikkujate kohtlemise
süsteemi puudumise tõttu jääb valdav ena
mik neist ilma igasuguse karistuseta, kuna
alaealiste poolt toimepandud õiguserikku
miste ja kuritegude puhul pole enamasti
võimalik kriminaalasja algatada.
5. Massiteabevahendite kaudu antav
informatsioon kuritegevuse kohta on sage
li ühekülgne ning võib soodustada põh
jendamata hirmu levikut inimeste seas.
Inimeste õigusteadlikkus on nõrgenenud
seoses rohkete ja pidevate muudatustega
seadusandluses.
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6. Puuduvad ülevaade (register) kurite
gevuse läbi kannatanutest ja süsteem
nende abistamiseks. Kuritegevuse läbi
kannatanud on senini jäetud riigivõimu
poolt tähelepanuta.
Kuritegevuse ennetamine ja tõkestami
ne peab jõudma kogu ühiskonna hu
viorbiiti ning hõlmama lisaks õiguskaitsesüsteemile ka teisi riiklikke ja ühiskondlik
ke institutsioone, samuti üksikisikuid. Vaid
sellisel juhul on mõeldav kuritegevuse
põhjuste mõju leevendamine ja vähegi tu
lemuslik kriminaalpreventsioon.
Üheaegselt sammudega õiguskaitsesüs
teemi töö parandamiseks tuleb asuda kuri
tegude toimepanemist raskendavate (situatsiooniliste meetmete) rakendamisele ja
pikaajaliste kuritegevuse ennetamisele suu
natud sotsiaalprogrammide väljatöötami
sele.
Preventiivsete meetmete kavandamisel
peetakse esmatähtsaks kriminogeense si
tuatsiooni analüüsi. Oluline on üheaegselt
arvestada informatsiooni potentsiaalse
kurjategija, kuriteo toimepanemise tõenäo
lise situatsiooni ja kuriteo võimaliku ohvri
kohta, s. t. mitte piirduda vaid ühega neist.
Häid tulemusi võib loota vaid kompleksse
lähenemise korral.
Esmased meetmed peaksid olema suu
natud eespool märgitud probleemide la
hendamisele. Siinjuures võiks esile tõsta
järgmisi töösuundi:
1. Töötada välja riiklik kuritegevuse en
netamisele ja tõkestamisele suunatud meet
mete programm, mis hõlmaks lisaks õiguskaitsesüsteemile ka teisi riiklikke institutsi
oone ja kohalikke omavalitsusi ning kaa
saks preventsioonitöösse ettevõtjaid, ko
danike omaalgatuslikke liikumisi ja üksiki
sikuid.
2. Määratleda seadusandlikult riigi ja
kohalike omavalitsuste roll kuritegevuse
ennetamisel ja tõkestamisel ning tagada
materiaalselt neist rollidest tulenevate üles
annete täitmine.
3. Töötada välja alaealiste õiguserikku
jate kohtlemise ja mõjustamise süsteem.
Tähelepanu on vaja pöörata alaealiste hul
gas narkootiliste ainete tarvitamise levimi
se tõkestamisele.
4. Tutvustada massiteabevahendite kau
du elanikkonnale tegelikke kuritegevusest
tingitud riske ja anda juhiseid nende välti
miseks.
5. Hakata välja töötama eeskättt vara
vastaste kuritegude kui levinuima kuriteo-
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liigi tõkestamisele suunatud preventsiooniprogramme.

Kogukonna julgeolek
Rahvusvähemustesse kuuluvate inimeste
inimõigusi ja vabadusi reguleerivad Eestis
1992. aasta 3. juulist kehtima hakanud
Eesti Vabariigi Põhiseadus ning rahvusva
helised konventsioonid, millega Eesti on
ühinenud. 2. veebruaril 1995. aastal ühines
Eesti Vabariik ka Euroopa Nõukogu
Rahvusvähemuste Konventsiooniga. Ni
metatud lepinguga liitumine annab Eestis
elavatele minoriteetidele olulisi tagatisi ja
seda eelkõige juriidilise kaitse vallas.
Lisaks Eesti Vabariigi Põhiseaduses
sisalduvatele kõigi inimeste inimõiguste ja
põhivabaduste garantiidele on Eestis ela
vatele ja Eesti kodakondsust omavatele
muulastele antud ka rahvusvähemuste
grupilisi õigusi, et aidata vähemustel kaits
ta oma etnokultuurilist identiteeti. Rahvus
vähemuse kui tervikliku etnilise grupi
õigusi kaitseb Eesti Vabariigi Riigikogu
poolt 26. oktoobril 1993. aastal vastuvõe
tud "Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia
seadus". Selle seaduse alusel, mis Eesti aja
loos esmakordselt võeti vastu juba 1925.
aastal, võivad kultuuriomavalitsusi moo
dustada õigusliku järjepidevuse põhimõt
test lähtudes saksa, vene, rootsi ja juudi
rahvusest isikud ning lisaks nimetatutele
veel need rahvusvähemused, kelle arv
Eestis on suurem kui 3000 inimest. 1995.
aasta alguseks olid selle seaduse järgi oma
kogukonna loonud Eestis elavad juudid.
Kultuuriautonoomia seadus pole lahen
danud automaatselt kõiki probleeme. Eesti
suurim minoriteet venelased ei ole veel
hakanud seda seadust kasutama. Selle sea
duse alusel peaksid nad (nagu kõik tei
sedki Eestis elavad vähemused) hakkama
tunduvalt rohkem hoolt kandma omakeel
sete keskkoolide (gümnaasiumide), teatri
te, muuseumide jt. kultuuriasutuste käe
käigu eest. Seda teeb praegu Eesti riik.
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Näiteks 1994/1995. õppeaastal töötab
Eestis 117 venekeelset ja 26 eesti-vene
segakooli, mis on viiendik kõigist Eesti
koolidest. Vähemusrahvuse keele kasutu
se garantiid on kirjas "Keeleseaduses",
mille Riigikogu võttis vastu 21. veebruaril
1995. Selle seadusega on Eesti riik kohali
ku omavalitsuse ettepanekul ja Valitsuse
otsuse alusel valmis kasutama kõrvuti eesti
keelega kohaliku asjaajamiskeelena vene
keelt nende omavalitsusüksuste territoo
riumidel, kus venelased moodustavad
seega
püsielanike hulgas enamiku
Narvas, Sillamäel jt. linnades. Sama kehtib
ka Läänemaal Pürksis, kus rahvusenamuse
mõne aasta pärast võivad moodustada
rootslased.
Parteistumise protsess muulaste hulgas
on alles algusjärgus. Sellele protsessile
andis tõuke valmistumine 1993.a. oktoob
ris kohalike võimuorganite valimisteks.
Tallinna Volikogus said vene erakonnad
ligi pooled saadikukohtadest. 1995. aasta
märtsis toimunud Riigikogu (parlamendi)
valimiste eel ühinesid kaks Eestis regist
reeritud Vene erakonda (Eesti ühendatud
Rahvapartei ja Eesti Vene Erakond) vali
misliitu. Nimetatud valimisliidu koosseisus
said Riigikokku 6 vene saadikut. Seega on
muulastel nüüd, erinevalt 1992. aastal vali
tud Riigikogust, olemas poliitiline väljund
Eesti kõrgeimal seadusandlikul tasemel.

Allikad:
K. Aromaa, A.Ahven, Victims of Crime in

two Baltic Countries. Finnish and Esto
nian data from the 1992/1993 Inter
national Crime Victimisation Survey,
Helsinki, 1993
A.Kuddo. Eesti tööturg. Eesti Panga
Bülletään. 1993IVkvartal.
A.Kuddo. Estonian labour market. Eesti
Pank. Quarterly Review. 1993:4.
Tööturg ja tööpuudus. - Eesti majandus
1993■ Eesti Ühispanga väljaanne. Tallinn,
1994.
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Erinevused inimarengus.
Vaesus Eestis
Eesti majanduse kiire ümberstruktureerumise ja
arenguga on käinud kaasas ebavõrdsuse järsk
kasv, millele on aidanud kaasa mitmed nõuko
gude perioodil alguse saanud protsessid (vt. 3.
peatükk). Eestis on siirdeperioodil oluliselt kas
vanud regionaalne, majanduslik ja sooline eba
võrdsus.
Seoses hariduse, tervishoiu ja teiste sot
siaalteenuste jätkuva kommertsialiseerumisega võivad ebavõrdsuse kasvades olu
liselt süveneda vahed arenguvõimalustes
linna ja maa, erinevate regioonide elanike,
erinevatesse tulu- ja sotsiaalsetesse gruppi
desse kuulujate, aga ka naiste ja meeste
vahel.

Piirkondlikud
erinevused
Tänase Eesti inimarengu tase ja selle piir
kondlik varieerumine on nõukogudeaegse
majandusliku ja sotsiaalse arengu ning siir
deperioodi uute protsesside tulemus (vt.
ka 2. ja 3.peatükk).
Piirkondliku majanduskasvu olulise
maks sisemiseks determinaatoriks on uus
ettevõtluse areng ja selle eelduseks olev
elanikkonna uuendusmeelsus ja aktiivsus.
KIIL 8.1.

Uusettevõtluse areng Eestis
- Uusettevõtluse kujunemisel on selgelt eristatav keskus-perifeeria suund.
Nõrgaks on jäänud maapiirkonnad. Uued ettevõtlusvormid omandatakse
maal hiljem, puudus on nii juhivõimetega inimestest kui ka elementaarsetest
ettevõtte juhtimiseks vajalikest oskustest konkureerimaks suurlinnades kiires
ti infoühiskonna järgi joonduvate firmade hästikoolitatud juhtidega.
- Uuringud näitavad ka selget ida-lääne suunalist ettevõtlusliku aktiivsuse
erinevust: sisemises arengus on Eesti läänepoolsed regioonid märksa edu
kamad ja uuendusmeelsemad. Oluliseks mittepõllumajandusliku uusettevõt
luse pidurdajaks tuleb lugeda idapoolsete piirkondade pikaajalisest ja edukast
põllumajanduslikust minevikust lähtuvat traditsionaalsest. Ettevõtlikud inime
sed suundusid läänepiirkondades kiiret kasumit tagavatesse ettevõtlusharusesse, idas aga, nagu ka talude loomise dünaamika seda näitas, aeglase
käibe ja piiratud kasumiga põllumajanduslike talude taastamisse.
- Veel tuleb esile tõsta kultuurilis-religioosset tegurit, mis kerkib esile
Peipsi-äärsetes valdades ja Kirde-Eesti tööstusaglomeratsioonis, s.o. Eesti
äämises idaosas, ja avaldub illegaalse tegevuse märkimisväärselt suuremas
osakaalus, kaugenemises Eesti ametlikest struktuuridest ja erakordselt
madalas avalikus ja sotsiaalses aktiivsuses. Kõik see korrelleerub ortodoksse
religiooni ja mitte-eestlaste suure osakaaluga.
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1988. aastal alanud ja 1990. aastast eriti kii
resti edenenud uusettevõtluse tekkes esi
nevad olulised piirkondlikud disproportsi
oonid, mis eriti pikemas perspektiivis või
vad saada määravaks mõjuriks Eesti regio
naalses arengus (kiil 8.1.).
Eestis võib eristada 3 põhitüüpi probleemalasid:
- ekstremaalselt kiiresti kasvav Tallinna
regioon;
- restruktureerimist vajavad suurtööstusalad: Kohtla-Järve, Narva tööstusaglomeratsioon, eraldi asuvad suurettevõtteasulad
ja endiste N. Liidu sõjaväebaaside asulad;
- primaarse (põllumajandus, kalandus,
metsandus) majandusega ääremaade vae
sumine.
Antud probleemalade juures võib esile
tuua veel spetsiifilised alatüübid:
1) (Venemaa) piiriregioonid;
2) raskesti ligipääsetavad ja eraldatud
kohad: väikesaared ja metsakülad;
3) etnilis-kultuuriliste eripäradega piir
konnad: Peipsiäär ja Setumaa (kiil 8.2).
Võib prognoosida kõrge arengutempo
säilimist pealinnaregioonis, Lääne-Eestis
(eriti Pärnus ja Saaremaal) ja Tartu piir
konnas.
Tööpuudus jääb väga kõrgeks ja ettevõtluslik aktiivsus madalaks Ida-Vims,
Jõgeva- ja Võrumaal. Muutused toimuvad
eelkõige linnades ja seal, kus kohalikud
traditsioonilised arusaamad oma mõju kao
tavad või kus tekib (kohalik) laenuressurss
ja on olemas seda vahendavad kohalikud
finantsinstitutsioonid.
Ebaühtlane piirkondlik areng on prob
leemiks ka Eesti avalikkuses ja mõjutab
poliitikat. Valitsuse tasandil koostati 1994.
aastal Eesti regionaalarengu kava ja hakati
seda ellu viima.
Maaparteide edu Riigikogu valimistel 5.
märtsil 1995. aastal on paljuski seletatav
sellega, et Eesti riik ei pööranud viimastel
aastatel piisavalt tähelepanu oma perifee
riale, mistõttu elu kvaliteet ja võimalused
inimarenguks langesid seal rohkem kui
mujal.
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Kihistumine
Eestis on turumajandusele orienteeritud
liberaalsete reformide käigus toimunud
intensiivne ühiskondlik ümberstmktureerumine, majanduslik ja sotsiaalne kihistumine
koos ebavõrdsuse kasvuga. Ühelt poolt on
see objektiivne ja paratamatu protsess, tei
selt poolt on see ka üheks osaks reformide
eest makstavast hinnast; kiire ebavõrdsuse
kasv on olnud ühiskonnale šokeeriv (vt. kiil
8.3. ja 8.4.).
Reformid puudutasid sügavalt peaaegu
kõikide gruppide põhilisi huvisid.
Eesti ühiskond pole praegu veel selgelt
välja kujunenud. Selle struktuur on veel
mitteaktiivne, ühiskonnas nõrgalt toimiv;
sotsiaalsed suhted, poliitiline elu ja parteisüsteem, aga ka inimeste identifikatsioon
ei ole kinnistunud sotsiaalsesse or
ganisatsiooni ega ühiskondlikku teadvu
sesse. Inimesed on jaotunud mööda ühis
konda kihistavaid ja jaotavaid põhidimensioone (tulu, omand, vara, professionaalne
positsioon) pigem lineaarselt, pidevalt,
mitte niivõrd üksteisest jäskude piiride ja
kõrgete barjääridega eraldatud klasside
või kihtide alusel. Korporatiivsete sideme
te osatähtsus sotsiaalse mobiilsuse mehha
nismina on üsna kõrge.
Ühiskonnas on toimunud oluline polari
satsioon. Võib täheldada eelkõige äärmus
te esilekerkimist ja ilmsikstulemist ühis
konnas: ühelt poolt võib mõne protsendi
(rikkad) kohta elanikkonnast öelda, et nad
on hästi kohanenud, nende positsioon on
suhteliselt kindel (rikkad on end "lahti rebi
nud"); teiselt poolt, üle poole elanikkon
nast (vaesed) ei ole turumajandusliku

KIIL 8.2.

Eesti arengulised regioonid
I ■ PEALINNA REGIOON (Tallinn ja Harjumaa) on praegu ja ka tulevikus kõige
olulisemaks Eesti majanduselu keskuseks, olles Eesti majandusarengu
põhialuseks. Tallinnasse on koondunud kolmandik Eesti rahvastikust ja suu
rem osa intellektuaalset potentsiaalist, Tallinnas ja Harjumaal on parimad või
malused ettevõtluse tekkeks. Tähelepanu tuleb suunata aglomeratsiooni ter
viklikule planeerimisele, olme- ja keskkonnatingimuste jälgimisele ning ett
evõtete ja uusinvesteeringute suunamisele väljaspoole pealinnaregiooni.
II. PÕHJA-EESTI moodustavad Lääne-Viru, Järva ja Rapla maakond.
Ühiseks on Tallinna suur mõju kõigi kolme arengule: Tallinna turu lähedus,
paiknemine Tallinnast lähtuvatel suurtel magistraalidel. Aga ka arenenud põl
lumajandus ja tööstus, rahvastiku soodne vanuskoosseis jt. tegurid. Regioon
moodustab pealinna regiooniga funktsionaalselt sulanduva piirkonna -nn.
Tallinna Suure Ringi. Põhja-Eesti. tulevik on agrotööstuslik: varustamaks
Tallinnat ja Kirde-Eestit kohapeal töödeldud toiduainetega ja andmaks eks
pordiks kohalikel toorainetel baseeruvat materjalimahukat (ehitusmaterjalid)
toodangut. Eeldused on ka mitmesuguse tööstuse paigutumiseks.
III. LÄÄNE-EESTI hõlmab Hiiu-, Saare-, Lääne-ja Pärnumaa. Neile kõigi
le on iseloomulik mereline asend, suhteliselt hõre asustus. Lääne-Eestis on
väljaspool Tallinnat kõige dünaamilisemalt arenev ettevõtlus. Kiiresti on suu
renenud kontaktide arv välismaaga, millest kõneleb ka välisettevõtete suur
osatähtsus ja investeeringute kasv. Piirkonna põllumajanduse ebaperspektiivsuse tõttu orienteerub majandus kiiresti ümber suveturismile ja kohalikel
ning ka siseveetavatel tooretel (kohalik töö) baseeruvale tööstusele, mis
vähendab lähiaastatel eriti maal esinevat suhteliselt kõrget tööpuudust. Oma
tähtsuse säilitavad senised merega seotud tegevusalad.
IV. IDA-VIRU MAAKOND jaguneb põhimõtteliselt kaheks osaks: tihedalt
asustatud pärastsõjajärgsel ajal peamiselt võõrtööjõu baasil loodud põhja
poolseks tööstusaglomeratsiooniks ja lõunapoolseks hõreasustatud Alu
taguseks. Arengulises mõttes on probleemsed mõlemad. Kirde-Eesti tööstus
piirkonna näol on meil tegemist nn. tüüpilise taanduva suurtööstuse alaga,
lõunapoolne piirkond aga kuulub nn. Peipsi perifeeriasse. Ida-Virumaa tööstusaglomeratsioon on Tallinna piirkonna järel olulisuselt teine Eesti arengut
(määravalt) mõjutada võiv regioon.
Ida-Viru näol on tegemist ettevõtluslikult väheaktiivse, suure kriminaalse ja
varisektori osakaaluga ning majanduslikult kahaneva, kuid siiski täna ja tule
vikus suuri käibeid ja mahtusid omava piirkonnaga.
V. LÕUNA-EESTI PÕLLUMAJANDUSPIIRKONDA iseloomustavateks
märksõnadeks on maalisus, põllumajanduslikkus ja suletus (kaugus sadama
test ja suurtest majanduskasvu keskustest). Piirkonna suurimaks linnaks on
Tartu, mis aga ei suuda analoogselt Tallinnaga mõjutada sedavõrd ulatuslik
ku regiooni. Arengutasemelt võiksime jagada piirkonna veel kaheks allregiooniks: paremates tingimustes olevaks Kesk- (Viljandi-,Tartu- ja Jõgevamaa) ja
märksa enam ääremaaks muutunud Kagu-Eestiks (Valga-, Põlva- ja
Võrumaa).

KIIL 8.3.

Sõjajärgsed muutused Eesti sotsiaalses struktuuris
Pärast II maailmasõda toimusid sotsiaalsed muutused Eestis põhi
liselt järgmiste tegurite toimel:
1) osa sotsiaalseid klasse (suurkodanlus ja kodanlus, talupojadmaaomanikud) kõrvaldati vägivaldselt;
2) nõukogude ajal, eriti selle algperioodil, hoiti sotsiaalne mobiil
sus mitmete vahenditega kontrolli all (kõrgharidus ei olnud kättesaaadav mitte kõikidele sotsiaalsetele gruppidele, vastutavaile ja
juhtivaile kohtadele määrati enamasti töölisklassi kuulujaid jne.)
ning seetõttu oli see suhteliselt madal;
3) pikaajalised latentsed muudatused leidsid aset tänu riigipaternalistliku jaotusmehhanismi - riiklike hüvede (korterid, arstiabi,
tuusikud jm.) jagamise - tõttu. See oli sotsiaalse diferentseerumise
üheks põhimehhanismiks, millest ei jäänud puutumata ükski ühis
konnakiht ning mille mõju ulatuses ja sügavus on olnud väga suu
red. Sotsiaalse positsiooni parandamiseks püüti saada jaotussüs
teemis võimalikult head kohta, kusjuures individuaalse saavutuse,
initsiatiivi ja professionaalsuse osa oli ebaolulisem kui poliitiline
lojaalsus;
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4) kõrge tsentraliseerituse tõttu nii poliitika kujundamisel kui res
sursside jaotamisel olid erinevused majandusharude vahel väga
suured (näiteks sõjatööstuses töötavad inimesed, võrreldes teenendussfääris töötejetega olid oluliselt eelistatumas seisus);
5) ametliku stratifikatsiooniskeemi, millele vastavalt jagunes
nõukogude ühiskond kolme põhiklasssi: töölised (kes olid kuuluta
tud domineerivaks klassiks), talupojad ja intelligents, mõju ühiskon
nas: inimeste identifikatsioon tugines sellele; intelligentsi kui amorf
se sotsiaalse klassi sees ei olnud arenenud tegelikul ühiskondlikul
tööjaotusel põhinev professionaalne hierarhia. Koos inimeste koha
nemisega tsentraliseeritud jaotussüsteemiga toimusid spetsiifilised
muudatused kõikide sotsiaalsete gruppide teadvuses ja käitumises,
tekitades tugeva paternalistliku sõltuvuse riigist, mille üheks nega
tiivseks tagajärjeks on ka postsotsialistlik "õpitud abituse" sün
droom. Isegi erasektor, niiplaju kui teda oli, sõltus jaotussüsteemist,
kuigi mitte nii otseselt.
Nimetatud tegurite koosmõju tulemusena koosnes ühiskond
Eestis nõukogude perioodi lõpuks kitsast nomenklatuursest eliidist,
kelle käes oli suur võim ja ülejäänud elanikkonnast, kelle seas sot
siaalsed erinevused ja vahed ei olnud eriti märkimisväärsed.
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KIIL 8.4.

Kihistumine Eestis
Kihistumine on esmalt hakanud ilmnema ja on paremini jälgitav majanduslike
kriteeriumide (tulud, tarbimine) alusel.
1992. aastal eristus 4 põhilist tarbijaklassi, s. h. 3% rikkaid tarbijaid, 14%
jõukaid, 34% keskmisi ja 49% vaeseid tarbijaid (Pettäi, 1993)
1994. aastal oli EMOR-i hinnangul Eesti tarbijaturu maht 2 miljardit USD,
millest 0,7 miljardit USD kulutas 74% Eesti elanikkonnast e. vaesem kiht, 0,6
miljardit 25% elanikkonnast e. keskkiht ja 0,7 miljardit 1% elanikkonnast e.
kõrgkiht (“Äripäev”, 1995)
Võimu- ja domineerimissuhete alusel eristub 3 klassi: kõrgklass 3-4%,
keskklass 24%, alamklass 56%, lisaks need, kes tulutooja positsioonist sõltu
vad (Einasto, 1993)
Sotsiaalmajandusliku stratifikatsiooniindeksi alusel, mis arvestab sotsi
aalset positsiooni, haridustaset, tulu, ja staatuselist enesehinnangut, moo
dustas 1992-1993 Eestis eliit 4-5%, kõrgem keskklass 20%, alam keskklass
40%, alamklass 35% (M.Kirch,A.Kirch, 1992-1993)
Suurem osa (1994. aastal 62%) Eesti elanikest loeb ennast vaesesse ela
nike kihti kuuluvaks. Keskklassina määratleb ennast ca kolmandik ja 6% loeb
ennast suure sissetuleku ja varaga inimeste gruppi kuuluvaks (EKI test, 1994)

keskkonnaga suutnud kohaneda; vaesed
on ka tunduvalt enam sõltuvad konjunktuurimuutustest majanduses, inflatsioonist,
riiklikust poliitikast. Nimetatud äärmusli
kud grupid on hakanud kiiremini teadvus
tama ja avaldama ühiskonnas oma huvisid;
on kujunemas teatud kihi liikmeid potent
siaalselt haaravad organisatsioonid: pen
sionäride liidud, mitmed ettevõtjaid ja töö
andjaid ühendavad organisatsioonid, noor
te perede liidud, ka erinevaid professio
naale ühendavad organisatsioonid. Osa
huvisid on organisatsiooniliselt väga nõrgalt esindatud (töövõtjad)
uute ametiühingule teke ei ole hoogu sisse saanud.
Kõige vastuolulisem ja muutuvani on
nimetatud kahe klassi vahele jäävate sotsi
aalsete gruppide olukord, kes ei moodusta
mingit ühtset sotsiaalset jõudu, kuid keda
võib siiski pidada keskklassi "võrseiks".
Olulisteks sotsiaalse positsiooni faktori
teks on saanud haridus, töökus ja aktiivsus
raha teenimisel ja kasutamisel ning konku
rentsivõime tööturul.
Inimeste arengu- ja taastootmispotentsiaal, millele panevad aluse ka tulude tase
ning suured erinevused töötingimustes
(s.h. töö autonoomias), korreleerub sotsi
aalse struktuuriga. Rikaste taastootmispotentsiaal on kõrge: neile on kättesaadavad
praktiliselt kõik kaubad ja teenused, mida
Eestis on võimalik osta, k.a tasuline kvali
teetne arstiabi, haridus, puhke- ja reisitee
nused, paremad informatsiooni- ja sideka
nalid; kõige madalamad on need näitajad
vaeste puhul, kelle mahajäämus on suur ja
seda eriti kvaliteetsemate kaupade ja tee
nuste tarbimisel. Sellise olukorra kestes
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hakkab jõukus taastootma jõukust ning
vaesus vaesust .
Inimarengu seisukohalt on probleem
sed nii vaesed kui keskmised sotsiaalsed
kihid. Keskmiste sotsiaalsete kihtide tu
gevnemine on võtmeküsimus nii siseturu
tarbimise tõstmise kui sotsiaalse stabiilsuse
aspektist.
Kihistumist mõjutavates protsessides on
täheldatavad vastuolulised muutustendentsid:
- erinevuste väga intensiivse kasvamise
periood on möödas ja vaeste osatähtsus
elanikkonna hulgas peaks hakkama tasa
pisi langema, (reaaltulu langus on peatu
nud, tööpuuduse tase on stabiliseerunud);
koos vaeste osatähtsuse langusega peaks
hakkama kasvama keskkihi osakaal;
- võimalused arengusse (ettevõtlusesse,
haridusse, tervisesse) investeerimiseks ja
säästmiseks on keskmiste ja väikeste tulu
dega elanikkonna kihtidel jätkuvalt väike
sed, kuid näitavad väikest tõusutendentsi,
seda eriti keskmiste tulude puhul (on toi
munud hoiuste ja tarbimise vähene kasv)
- osas piirkondades (Tallinnas, Harju
maal) elanike positsioon paraneb suhteli
selt kiiremini;maaelanike mahajäämus kas
vab;
- sõltuvus riiklikust poliitikast ja kõikumistest majanduses (hinnatõus, inflatsi
oon) on jätkuvalt suur eelkõige vaesemate
elanikkonnagruppide puhul;
- kontsentratsiooniprotsessid majandu
ses koos kapitali kontsentratsiooniga või
vad kaasa tuua varanduslike erinevuste
kasvu;
- hariduse ja töö kui ühiskondlike väär
tuste osatähtsus on jätkuvalt suur;
- konkurentsivõime tööturul ja töötava
te pereliikmete arv perekonnas omavad
üha suuremat mõju ka kihistumisele.
Oluline on, et vaeste suhtes ei käivituks
negatiivne taastootmisring, eriti hariduse
kaudu toimiv; kooliealiste ja noorte aren
gut ja hariduse omandamist ei tohi hakata
segama vastavate vahendite ja majandusli
ke võimaluste puudumine perekonnas.

Erinevused tuludes ja
tarbimises
Enne Eesti iseseisvumist olid perede raha
lised tulud suhteliselt võrdselt jaotunud
nagu terves N.Liidus, kus näiteks 1984.
aastal oli tulude diferentseerumist näitav
Gini koefitsient 0,24. Raha "jagati" kõigile
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TABEL 8.1.

Äärmuslikesse tulukümnendikesse kuuluvate perede koosseis
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Keskmine pereliikmete arv
Keskmine laste arv
1 tulutooja (%-des peredest)
2 tulutoojat (%-des peredest)
3 tulutoojat (%-des peredest)
Pensionäriperesid (%-des peredest)
Majanduslikult mitteaktiivseid peresid (%)

I detsiil

JOONIS 8.1.

Gini koefitsiendi* dünaamika
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32

1994.a.
V kv.

1994.a.

kv.

1994.a.

kv.

1994.a.

1993.a.
IV kv.

III kv.

1993.a.

II kv.

1993.a.

I

kv.

1993.a.

0,3

"4 III

*Gini koefitsiendi järgi loetakse tulude jaotust suhteliselt võrdseks, kui
see on vahemikus 0,2-st 0,35-ni. Erineva arengutasemega riikidel võib
olla väga erinev tulude diferentseeruvuse tase, kuid üldreeglina on are
nenud tööstusriikidel tulude diferentseeruvus suhteliselt madal (0,28
kuni 0,35), kuigi näiteks pikaajalise keskmisena oli Gini koefitsient
Prantsusmaal 0,395ja Austraalias 0,404. Suur tulude diferentseeruvus
on iseloomulik keskmise tuluga arengumaadele, kus Gini koefitsient on
vahemikus 0,44 kuni 0,60.

JOONIS 8.2.

Äärmuslike tuludetsiilide tulustruktuur
(%-des tulukümnendiku kogutulust) 1994. aastal
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üsna ühetaoliselt, sõltumata tehtud töö
hulgast ja kvaliteedist.
Siirdeperioodil hakkasid tulud kiiresti
diferentseeruma. 1993. aastal oli Gini koe
fitsient 0,371 ja 1994. aastal 0,379. Gini
koefitsiendi dünaamika on esitatud jooni
sel 8.1.
Rikkaima ja vaeseima 10% perede tulud
erinesid 1993- aastal 12,3 korda, 1994. aas
tal 12,8 korda, kusjuures rikkaima küm
nendiku tulud moodustasid 31% kogutu
lust. Aastaga on vähenenud 6 vaesema
kümnendiku tuluosad, mis näitab tulude
diferentseeruvuse süvenemist, samal ajal
on suhteliselt vähe suurenenud rikkaima,
10. kümnendiku tuluosa. Kõige enam suu
reneb 7. kuni 9. kümnendiku tuluosa.
Perede kogutulust langes 1993- aastal vae
sema 40% perede arvele 18%. Rikkamale
20%-le peredest kuulus 1993 aastal 45,4%
kogutulust ning rikkama 20% pered tulud
ületasid vaesema 20% perede tulusid 6,6
korda. 1994. aastal on perede tulude eri
nevus rikkama ja vaesema 20% perede
tulude vahel kasvanud 7 korrani.
Perede tulu USA dollarites moodustas
1994. aastal 862 USD pereliikme kohta ja
2670 USD pere kohta, kusjuures juurde
kasv aastaga oli 52%.
Äärmuslike tulukümnendike netotulu
struktuurid 1994. aastal (joonis 8.2.) on
kardinaalselt erinevad.
Rikkaima kümnendiku tuludest moo
dustab üle poole töötasu. Suhteliselt suur
on muude tulude ja raha paigutamisest
saadud tulu osakaal. Siia kuuluvates pere
des on vähe pereliikmeid ja vähe lapsi
(kokku elab neis peredes 8,7% elanikest)
ja nendes on keskmisest enam tulutoojaid
(tabel 8.1.).
Esimese (vaeseima) kümnendiku tulu
dest moodustab töötasu vaid 39% (joonis
8.2.). Väga suur on sotsiaalkindlustuse
(mis sisaldab ka lastetoetusi) osakaal. Siia
kuuluvad suhteliselt suured pered paljude
lastega (tabel 8.1.). Samas on ka tulutoo
jaid vähe ning väga suur on majanduslikult
mitteaktiivsete (töötud, üksikud pensionä
rid, lapsepuhkusel noored vallasemad)
perede osakaal. Seega on kõige vaesema
te perede hulgas enam paljulapselisi, neil
on suurimad probleemid töötusega. Ük
sikuid pensionäre kuulub kõige enam
teise (samuti ka kolmandasse) tulukümnendikku.
1994. aastal on tulu komponentidest
suurenenud töötasu ja raha paigutamise
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mõju tulu diferentseeruvusele, vähenenud
aga muude tulude tähtsus.
Perede tarbimine sõltub tugevasti sisse
tulekust ning vahed tarbimises on väga
suured.
Alates rahareformist 1992. aastal kuni
1993- aasta lõpuni tõusid kõik hinnad suh
teliselt proportsionaalselt. Toidu osakaal
vähenes 1993. aastal 40,8%-ni kogutarbimisest ja eluasemekulud suurenesid
15,9%-ni. Transpordi osakaal oli 9,1%.
1994. aastal kehtestatud eluasemetoetuste
võrra vähenes tegelike kulutuste osakaal
pere eelarves 2% võrra; võrreldes eelmise
aastaga suurenes tarbimises garderoobi
kaupade ning muude kaupade ja teenuste
osakaal.
Keskmise tuluga perede, s. t. 5.-8. tulukümnendikku kuuluvate perede tarbimine
vastab kõige täpsemalt kõikide perede kesk
mise tarbimise dünaamikale .
JOONIS 8.3.

Erineva jõukusega perede tarbimisstruktuur (%-des)
1994. aastal
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Pered, kelle tulud on väiksemad kui
keskmistel peredel, võib lugeda vaesteks
(1— 4. tulukümnendikku kuuluvad pered).
Jõukateks võib lugeda sellised pered ,
kelle tulud on suuremad kui keskmistel
peredel (9.-10. tulukümnendikku kuulu
vad pered).
Jõukate perede tarbimisstruktuur on nii
võrd erinev, et muudab statistiliselt tundu
valt kõikide perede tarbimisstruktuuri.
Keskmistel peredel on võrreldes kõiki
de peredega keskmises tarbimisstruktuuris
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suurem toidukaupade osakaal (+2%) ning
väiksem transpordikulude (-2%) ja muude
kaupade ning teenuste osakaal (-2%) .
Väga suured erinevused on vaeste ja jõu
kate perede tarbimisstruktuuris (joonis 8.3.).
Kui äärmuslike tuludetsiilide tulud eri
nevad teineteisest 12 korda, siis toidule
tehtavad kulutused erinevad umbes 3,5
korda. Vaesematel peredel on toidukaupa
de osakaal tarbimises 54%, rikkamatel 28%.
Eluasemekulude osakaal pere eelarves
on ühesugune kõigis jõukusrühmades
(15-16%). Stabiilsed on kõikides jõukus
rühmades alkoholile ja tubakale tehtavad
kulutused (3-4%).
Kui garderoobikaupu ostetakse kesk
mistes peredes suhteliselt enam kui vaes
tes peredes, siis jõukuse lisandudes nende
osakaal enam ei kasva. Jõukatel peredel
hakkavad kiiremini kasvama (era)transpordi kulutused. Ühtlaselt kasvab jõukuse
kasvades muude kaupade ja teenuste osa
kaal.
Eestile lähedase kliimaga Soomes kulu
tati 1985. aasta andmetel toidule 22% tulu
dest, Eestis elab analoogiliselt vaid rikkaim
10% peredest.
Eluks mittehädatarvilikes kulutustes
(joonis 8.4. ) on ootuspäraselt suur erinevus
kestvuskaupade osas: vaesematel peredel
on need 3%, jõukamatel 14% mittehädatarvilikest kuludest. Kõige suurem vahe on
tootmistegevuse kuludes, mille põhisisuks
on investeeringud: vaestel peredel moo
dustab see kuluartikkel 9%, jõukamatel
peredel aga 22% vastavatest kuludest.
Samas on jõukamatel peredel oluliselt
väiksem osakaal kultuuri- ja hobi- ning
haridus- ja tervishoiukuludel. Osaliselt on
siin tegemist varasemate tarbimiskalduvuste mõjuga. Uute vaeste hulgas on palju
vaesunud keskklassi ja intelligentsi esinda
jaid, kellel kultuuri tarbimine ja hariduse
poole pürgimine on elus väga tähtsal
kohal; samal ajal on rikaste hulgas palju
uusrikkaid ettevõtjaid, kelle kultuurihuvid
on alles välja kujunemas. Et siin on toimu
mas struktuursed muutused, näitab jõuka
mate perede haridus- ja tervishoiukulude
osakaalu vähene suurenemine ning vaese
mate perede vastavate kulutuste kahane
mine 1994. aastal.
Seega on kultuuritarbimises tekkinud
nõiaring: endised tarbijad on vaesunud
ega jõua enam kultuurihüvede eest maks
ta, uusrikaste põhivajaduste hulka kultuur
aga veel ei kuulu. Alafinantseeritud kul-
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tuur kommertsialiseerub jätkuvalt, aheneb
reaalsete tarbijate ring; samas on kultuur
hakanud enam orienteeruma ka kindlatele
tarbijagruppidele.

JOONIS 8. 4.

Erineva jõukusega perede eluks mittehädatarvilike kulude
struktuur (%)
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Vaeseimad pered on need, kus üks või
mitu töövõimelist liiget on tööta. Eesti töö
tute abiraha kehtestati äärmiselt madal 199E aastal oli see 80 protsenti miini
mumpalgast ja on praeguseks langenud
60%-ni miinimumpalgast ehk 180 krooni
ni, mis 1994. aasta lõpul oli alla 10% kesk
misest brutopalgast.
Tööpuuduse ja vaesuse kombinatsioonil
on palju eri variante ja liike. Paljud töötud
ei saa mingit sotsiaalabi ega osale ka ümbe
rõppe- või uute töökohtade loomise prog
rammides. Lootuse kaotanud töötute arv
kasvab. Osa potentsiaalset tööpuudust ilm
neb osalises tööhõives ja kahanevas reaal
palgas. Kasvab ka pikaajaline töötaolek.
Teise madala sissetulekuga perede
rühma moodustavad paljulapselised või
ühe vanemaga (reeglina üksikema) pered.
Hoolimata suurendatud peretoetustest ja
uute toetuste kehtestamisest ei piisa abira
hast väljaminekute katteks.
Kolmas suur madala sissetulekuga
grupp on pensionärid. 1994. aasta novemb
rist peale on keskmine elatusraha 579
krooni ehk 40% keskmise töötaja netopal
gast. Kuigi pensionärid saavad taotleda
elamiskulude katteks toetust, neil on tea
tavad soodustused ühistranspordis jne., on
selle grupi elatustase reeglina madal. Maa
piirkondades, kus veerand kogu elanik
konnast on pensionärid, on üleminekupe
riood vähendanud ressursse, mis võimal
daksid neile rahuldava elatustaseme taga
da. Siiski ei ela kõik pensionärid viletsu
ses. Osa neist töötab ja paljudel on maad,
mis võimaldab lisatoitu kasvatada, lisaks
elab osa laste perede juures. Pensionärid,
kellel selliseid "eeliseid" pole, ja eriti suur
linnades üksi elavad pensionärid kannata
vad nii majanduslikus kui ka sotsiaalses ja
psühholoogilises mõttes. Paljudel juhtudel
vajavad nad muud liiki sotsiaalabi ja patronaaži enam kui otsest rahalist toetust.
Selle probleemi ainsaks lahenduseks on
eakatele inimestele suunatud sotsiaalpoliitilised meetmed koos mitmesuguse vaba
tahtliku abiga.
1994. aastal kehtestati toimetulekupiir,
millest väiksemate tulude korral maksab

riik lisatoetust. Toimetulekupiir sõltub
pereliikmete arvust ja toimetulekupiiriks
arvestatakse 320 krooni üksi elava inimese
kohta ja iga järgmise pereliikme koefit
siendiks loetakse 0,7. Eeldatakse pere
ühiste kulude kaudu tekkivat kokkuhoidu.
Sellele piirile vastavad ligilähedaselt vae
seima 10% perede keskmised tulud.
Selleks, et hinnata toimetulekupiiri rea
listlikkust, tuleb teda võrrelda eluks häda
vajalike kuludega, eelkõige minimaalsete
toidukuludega. Minimaalseid toidukulusid
esindab nn. füsioloogiline toidukorv (koos
tatud 1989- aastal), mis sisaldab põhiliselt
kodumaiseid toiduaineid ( inimese kohta
kuus): 7,6 kg leiba ja saia, 1,5 kg suhkrut,
9,8 liitrit piima/keefirit, 15 muna, 300g
võid, 600g taimeõli, 6,1 kg kartuleid, 9,2
kg köögivilja, 1,5 kg puuvilja, 2,3 kg liha,
600g juustu. Selline toidukogus annab
päevas 2400 kcal, mis vastab pensionäri
keskmisele vajadusele ning ületab väike
lapse keskmist kaloritevajadust. Võrreldes
tegelikke toidukulusid füsioloogilise toi
dukorvi maksumusega, tuleks toitumistaseme hindamiseks tegelikele toidukuludele lisada omakasvatatud toiduainete mak
sumus, mida kasutab suur osa maapere
dest ja ka paljudel linnaperedel on võima
lus kasvatada puu- ja köögivilja suvilakruntidel. Omakasvatatud toiduainete osa
kaal keskmise pere toidulaual on umbes
1/4 tarbitavatest toiduainetest.
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Maaperedel, kelle hulka kuulub ka suh
teliselt enam vaeseid peresid, on see osa
kaal veelgi suurem.
Erinevatesse tulukümnendikesse kuulu
vate perede keskmiste toidukulude ja fü
sioloogilise toidukorvi maksumuse dünaa
mika (joonis 8.5.) näitab, et kevad-suvel,
kui minimaalse toidukorvi maksumus on
suurim, ületab see 6. tulukümnendiku
tegelikke toidukulusid. Toiduainete hinda
de alanemise perioodil augustist oktoobri
ni moodustab selliste perede osakaal, kel
le tegelikud toidukulud on alla füsioloogi
lise toidukorvi maksumusest, umbes 30%.
Perede püsikuludest (tegelikud hädatar
vilikud kulutused) moodustavad toiduku
lud 70% ning 30% tööstuskaubad ja teenu
sed, millest omakorda põhiosa (70%) on
eluasemekuludel. Võttes aluseks füsioloo
gilise toidukorvi maksumuse ning toidu
kaupade osakaalu püsikuludes, tuleks
vaesuspiiriks kehtestada umbes 430 kroo
ni pereliikme kohta. Vaestel peredel on
võimalik taotleda eluasemetoetust. Seega
võib hädavajalike eluasemekulude (70
krooni pereliikme kohta) võrra vähendada
tinglikku vaesuspiiri. Tulemusena on arvu
tusliku vaesuspiiri väärtus 360 krooni
pereliikme kohta, mis vastab üksielava ini
mese minimaalsele tulule 450 krooni.
Sellest piirist allpool elas 1994. aasta lõpus
umbes 9% peredest ehk 10% elanikest.
UNICEF4 metoodika kohaselt peaks
aga füsioloogiline elatusmiinimum Eestis
olema 975 krooni kuus inimese kohta.
(A. Kuddo, 1995). Seega on vaesuspiiri mää
ratlemine Eestis praegu problemaatiline.
Paljulapselistele peredele on teatud
väikseks materiaalseks abiks igakuine ra

haline toetus, mis pole aga otseselt seotud
inflatsiooniga ja mille osatähtsus ajaga
väheneb. 1994. aastal sätestati, et iga järg
neva lapse toetuse määr suureneb. 1994.
aastal vaesemate perede keskmine laste
arv vähenes ja keskmistes peredes suure
nes.
Elatustaseme muutumist regiooniti väl
jendab elatustaseme indeks (keskmine sis
setulek pereliikme kohta jagatuna füsio
loogilise toidukorvi maksumusega antud
regioonis). Kui Tallinnas ületavad sissetu
lekud füsioloogilise toidukorvi maksumu
se vähemalt kolmekordselt, siis Võru- ja
Valgamaal on see indeks üle 2 korra väik
sem. Kui Loode- ja Kirde-Eestis, Tartu- ja
Hiiumaal selle indeksi järgi elatustase kas
vab, siis põllumajanduspiirkondades (Val
ga-, Võru-, Viljandi- ja Jõgevamaal) langeb
elatustase jätkuvalt.
Riskirühmade riiklik toetamine on tähtis
nii humaansest kui ka majanduslikust as
pektist. Kuna elamumajandus, ühiskondlik
transport ja tervishoid on seni veel põhili
selt riigi majandada, siis osa elanikkonna
maksujõuetus tekitab võlgnikke üüri, kommunaal- ja tervishoiuteenuste eest tasu
misel, see omakorda tekitab ahelreaktsioo
nina maksejõuetuse elamumajanduse ja
tervishoiuga tegelevates (seni veel riikli
kes) asutustes. Humaansetel põhjustel ei
saa ju inimesi korterist tänavale tõsta või
arstiabi osutamata jätta. See on aga viinud
üldisele maksedistsipliini langusele. Sa
muti suurendab maksejõuetus ühiskondli
ku transpordi piletita kasutamist, mis veel
gi põhjustab üldise moraali langust.
Kokkuvõttes on riiklike toetuste süs
teem orienteeritud väga kitsalt elanikkonna

JOONIS 8.5.
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äärmuslikult vaeste gruppide abistamisele.
Süsteem on küllaltki keeruline ja selle
kasutamine nõuab bürokraatlikku asjaaja
mist, mis on omakorda seotud kulutustega.
Seoses võõrandatud varade tagastamise
ja kompenseerimise ning erastamisväärt
paberite eest privatiseerimisega tekib ela
nike grupp, kellel on väga väike sissetu
lek, kuid kelle omanduses on vara, mida
nad tegelikult ei suuda hooldada. Nende
inimeste huvides oleks vaja kiiremini välja
kujundada kinnisvara- (maa-) ja väärtpa
beriturg.
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Soolised erinevused ja ebavõrdsus
Nõukogude ajal kehtis ametlik seisukoht,
et mehed ja naised on võrdsed. Tegelikku
olukorda kajastav statistika oli välja kuju
nemata. Sooliste erinevuste ja ebavõrdsuse
kohta kogusid andmeid peamiselt sotsio
loogid. Alles taasiseseisvunud Eestis, tänu
statistika ümberkorraldamisele rahvusva
heliste mallide kohaselt, hakati pöörama
soolistele erinevustele spetsiaalset tähele
panu. Jätkusid ka sotsioloogilised uurin
gud. Praeguseks avanenud pilt on muret
tekitav. Erinevused meeste ja naiste vahel
on Eestis viimastel aastatel mitmetes vald
kondades kasvanud ja nendevaheline eba
võrdsus süvenenud. Nagu näitasid Eesti
Teaduste Akadeemia Rahvusvaheliste ja
Sotsiaaluuringute Instituudi sotsioloogide
poolt tehtud täiskasvanud elanikkonna
küsitlused "Eesti 85" ja "Eesti 93", on mees
te ja naiste nii subjektiivset kui ka objek
tiivset heaolu peegeldavates näitajates kül
laltki suured erinevused (Narusk, 1994).
Niisuguse olukorra ühe põhjusena tuleks
nimetada ajanõuetele mittevastavate traditsi
ooniliste soorollide propageerimist, mille
kohaselt naiste peaülesanne on kodu, mehe
ja laste eest hoolitsemine. Selline propagan
da on mõistetav kui vastureaktsioon nõuko
gulikule meeste ja naiste abstraktsele võrd
susele ning ta on kooskõlas üldise poliitilise
hoiakuga taastada sõjaeelne Eesti riik. Kuid
kuna traditsioonilised soorollid ei vasta
tänapäeva majanduslikule olukorrale ega
kasvanud sotsiaalsetele vajadustele, avaldab
katse neid rakendada negatiivset mõju nii
meeste kui ka naiste kõikidele eluvaldkon
dadele. Eesti ühiskonnas vajab see küsimus
avalikku ja arukat diskussiooni.

Segregatsioon tööturulja
palgavahed
Mehed valdavas ülekaalus sellistes majan
dusharudes nagu mäetööstus, energeetika,
gaasi- ja veevarustus, ehitus, transport ja
side ning kalandus, kus meeste osa on üle
70%. Naised on traditsiooniliselt hõivatud
teeninduses, kaubanduses, hariduses, ter
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vishoius ja sotsiaalhoolekandes, moodusta
des vastavatel aladel töötajatest samuti üle
70%. 1/3 või veelgi vähem moodustavad
naised seadusandjatest, tippametnikest ja
juhtivtöötajatest, samuti mitmesugustel
masinatel ja seadmetel töötajatest ning sõi
dukijuhtidest. Samas moodustavad mehed
sama väikse osa kõrgkvalifikatsiooniga
spetsialistidest, tehnikutest ja keskastme
spetsialistidest, ametnikest, teenindus- ja
kaubandustöötajatest. Teisisõnu, ametid
on jaotunud selgelt soolisel põhimõttel:
ühiskonna tasemel otsustamisega seotud
ametite puhul on valdav meeste ülekaal.
Soolise segregatsiooni indeksid majan
dusharude lõikes Eestis 1980-ndate aasta
te keskel ja 1994. aasta algul olid vastavalt
0,31 ja 0,28, s.t. et meeste ja naiste osakaal
oleks majandusharude lõikes sama, peaks
praeguse seisuga 28% naistest (või mees
test) vahetama tegevusala. Kutsealade
soolise jagunemise indeks 0,40 1993. aas
tal näitab, et kutsealane sooline segregatsioon on veelgi suurem.
Kõikides majandusharudes ja ametites
teenivad naised reeglina vähem kui me
hed. Erinevusi meeste ja naiste palgas se
letatakse tavaliselt kas nende ebavõrdse
"inimkapitaliga" või naiste kutsealasest
segregatsioonist tuleneva diskrimineerimi
sega - naised tegutsevad valdavalt kutsea
ladel, kus pakkumine ületab nõudluse ja
palgamäär on seetõttu meeste omaga võr
reldes madal.

“Inimkapitali” seisukoht ei pea Eesti
puhul paika, kuivõrd naised ei ole teinud
meestest väiksemaid investeeringuid oma
tööalasesse ettevalmistusse. Vastupidi,
Eestis on naiste haridustaseme kasv olnud
kiirem kui meestel ja keskmise haridusta
seme poolest nad ületavad mehi. Ometi,
vaatamata deklareeritud võrdsusele, olid ja
on ka praegu naiste palgad meestega võr
reldes tunduvalt madalamad.
Eesti Statistikaameti andmetel (Töö
jõud..., 1993; Palk ..., 1994) moodustas
1992. aastal naiste palk Eestis ligi 80%
meestöötajate palgast. 1993. aastaks oli see
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langenud 73%-ni (tabel 9.1.). Seejuures
tuleb rõhutada, et ei 1992. ega 1993. aastal
polnud ühtegi kutseala, kus naised oleksid
meestest rohkem teeninud. Kui 1992. aas
tal oli meestel palk ühe töötunni kohta
keskmiselt 5,3 ja naistel 4,2 krooni, siis
1993- aastal oli see vastavalt 8,5 ja 6,1 kroo
ni. Seega kasvas meestel ühe töötunni palk
1,6 korda, naistel aga 1,4 korda.
Kõige rohkem teenisid nii naiste kui ka
meeste puhul seaduseandjad, tähtsamad
ametiisikud ja juhtivtöötajad, kusjuures
siingi võib täheldada erinevusi kasvutem
pos. Meeste palk nimetatud kutsealade
lõikes kasvas aastaga 1,7 ja naistel 1,6
korda ning naiste palk vähenes meeste
palga suhtes 79 protsendilt 71 protsendile.
Riiklikus sektoris on naiste palga määr
meeste omaga võrreldes jäänud üleminekuperoodil peaaegu muutumatuks, era
sektoris on erinevused suurenenud. Töö
tasu makstakse aga igale inimesele vas
tavalt tööandja ja töövõtja vahelisele lepin
gule ning siin tekivad sageli tööandja sur
vel teatud eelistused meeste kasuks, seda
nii era- kui ka riiklikus sektoris. Enamikul
juhtudest on tegemist ühiskonna mittevalmisolekuga tunnustada naisi võrdväär
selt kõigil ametipostidel või siis kartusega,
et naised ei saa juba perekondlikel põh
justel täielikult tööle pühenduda. Meeste ja
naiste erinevused kajastuvad ka sotsiaalses

struktuuris: naisi on rohkem madalama
klassi sotsiaalsetes kihtides. Alamklassis
on 2,6% võrra enam naisi kui mehi; kesk
klassis on mehi 13,2% võrra enam kui
naisi; kõrgklassis ja eliidi hulgas 32-40%
enam mehi (Einasto, 1993; Seilenthal,
1993).
Küsitluse "Eesti 93" tulemused näitavad,
et töötavad naised on keskmiselt sama
võrd rahul oma tööga kui mehed, hooli
mata sellest, et nad töötavad enamasti
madalamalt tasustatud "naiste" ametites
ning neil on meestest piiratumad võimalu
sed iseseisvaks otsustamiseks ja oma os
kuste ning võimete kasutamiseks kutse
töös. Kutsetööga rahulolu on kasvanud,
vaatamata kutsetöö väärtuse langusele
tööealise elanikkonna eluväärtuste hierar
hias (tõusnud on eelkõige perekonna, las
te, sõprade, puhta looduse ja vaimse ene
setäiendamise väärtus). Naiste puhul on
see vastuolu osaliselt seletatav sellega, et
Eestis peetakse naise esmaülesandeks
kodu, laste ja abikaasa eest hoolitsemist.
Sageli sunnib teravdatud vajadus avaliku
arvamuse heakskiidu järele naisi seda loo
sungit omaks võtma ka siis, kui neil puu
duvad võimalused (perekond ei ela ära
mehe palgaga) või ka tahtmine töölkäimi
ne lõpetada ja pühendada end perekonna
le. "Eesti 93" andmetel väidab üle poolte
eesti naistest, et pärast tööpäeva lõppu on
TABEL 9.1.

Mees- ja naistöötajate jaotus ja palgad põhiliste kutsealade kaupa, 1992/1993
Kutseala

Naiste %

Palk ühe
töötunni kohta,
1992/1993,
mehed

Palk ühe
töötunni kohta,
1992/1993,
naised

Naiste palk
meeste palga
suhtes,
1992/1993 %

1. Seaduseandjad,
tippametnikud ja juhtivtöötajad

36,3

8,0 /13,8

6,3/9,8

78,8 / 70,9

2. Kõrgkvalifikatsiooniga
spetsialistid

68,0

6,2/9,6

5,4/7,8

88,1 / 80,4

3. Tehnikud ja kesk
astme spetsialistid

68,3

5,6/10,9

4,4/6,6

78,6 / 60,4

4. Ametnikud

86,7

4,7/7,0

4,2/6,1

89,2 / 87,4

5. Teenindus- ja
kaubandustöötajad

76,8

4,2 / 7,3

3,5/5,1

84,5 / 69,9

6. Põllumajanduse,
metsanduse ja kalanduse
oskustöölised

49,8

3,8/5,2

3,1 / 4,1

83,3 / 78,5

7. Oskus- ja käsitöölised

24,3

5,6/8,6

4,5/6,4

80,5 / 74,3

8. Pool- ja automaat
seadmete! töötajad, sõidukite
ja liikurmasinate juhid

24,6

5,1 / 7,9

4,8/6,8

94,5 / 85,5

9. Lihttöölised

58,3

3,5/4,6

2,7/3,5

77,2 / 75,2

Keskmine

51,1

5,3/8,5

4,2/6,1

79,8 / 72,5

Allikas: ESA
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nad sageli rahul tehtud tööga, ja 88% kin
nitab, et nende enesehinnang tõuseb, kui
nad näevad oma töö tulemusi. Naiste hul
gas on suhteliselt vähe (34%) neid, kes
jätaksid töö, kui nende majanduslik olu
kord seda lubaks. Kõige rohkem on neid
madalama haridusega töölisnaiste hulgas 50% (võrdluseks: keskharidusega naistest
29% ja kõrgharidusega naistest vaid 18%
jagab seda soovi).

Tasustamata töö
Kodutöid ja laste kasvatamist peetakse
Eestis põhiliselt naiste tööks. Küsitlus
"Eesti 93" näitab, et 66% täiskohaga töö
tavate naiste peredes käivad naised "üksi"
või "põhiliselt üksi" poodides sisseoste
tegemas; 94% pesevad pesu; 87% korista
vad tube. Vastupidiselt arengutendentsi
dele lääneriikides, kus meeste kodutöö
des osalemine kasvab, on Eestis meeste
osalemine kodustes nn. naistetöödes vii
mastel aastatel veelgi vähenenud, eriti
vanemates vanusegruppides (Kelam,
1994). Samal ajal on viimase 8 aasta jook
sul ahenenud ka abikaasade poolt koos
otsustatavate
pereprobleemide ring.
Ühest küljest on seda põhjustanud mees
te töö intensiivistumine, teisalt nõukogu
de stiilis meeste ja naiste võrdõiguslikkust
deklareerivate loosungite asendamine
traditsioonilisi soorolle toetavatega. Nen
de muutuste tulemusena on sagenenud
perekonfliktide arv: 66% peredes on konf
likte abikaasa tähelepanematuse tõttu,
63% peredes kodutööde jaotamise tõttu.
Lahutuste arv on suur ja üksikemade arv
kasvab: tihti on last üksinda kergem kas
vatada kui siis, kui tuleb hoolitseda ka
pere igapäevaelus mitteosaleva mehe
eest. Meeste puhul tähendab pere igapäe
vaelust ja laste kasvatamisest kõrvale jää
mine sageli lähedaste suhete kaotamist
nii naise kui ka lastega.
Laste jaoks omab tihedate sidemete
puudumine isaga negatiivset mõju nii
nende poolt kodusele atmosfäärile anta
vatele hinnagutele, enesehinnangutele
kui ka sotsiaalsele suhtlemisele (Narusk
1992). Naiste puhul peab negatiivsete
tagajärgedena ära märkima nende topelt
koormusest tekkinud ülepinget ja stressi,
samuti meestega võrreldes suhteliselt ma
dalamat rahulolu abieluga. Sama tõsiasja
kinnitab võrdlus Soomega. Eestis on Soo
mega võrreldes väiksem nii kahe sissetu
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lekuga ja võrdse kodutööde jaotusega
perede osa kui ka naiste rahulolu pere
konnaeluga.

Majanduslikud võimalused
ja sotsiaalsed suhetevõrgud
"Eesti 93" küsitlustulemused tööealise ela
nikkonna seas näitavad, et kui võtta võrd
lusaluseks üksiku mehe (ilma partneri ja
lasteta) sissetulek (100%), siis üksiku
naise sissetulek moodustab sellest 76%,
üksikema sissetulek (pereliikme kohta)
56%, abielus/vabaabielus ilma lasteta
naise sissetulek (pereliikme kohta) 80%,
ja lastega abielus/vabaabielus naise sisse
tulek (pereliikme kohta) 63%.
Mis puutub ülejäänud sotsiaal-demograafiliste gruppide omavahelisse võrdlusse, siis tavaliselt on üksikemad majan
duslikult halvemas olukorras kui abielus
naised, maanaised keskmiselt halvemas
olukorras kui linnanaised ning lastega
naised halvemas olukorras kui ilma laste
ta naised. Reeglina - mida rohkem lapsi,
seda halvem on pere majanduslik olu
kord.
Rahulolematus majandusliku olukorra
ga, perekonnnaeluga ja suhetega sõpra
dega on tähtsaimad naiste ja meeste üldist
eluga rahulolu vähendavad tegurid.
Töötavate, abielus ja lastega inimeste
puhul on iseloomulik, et naiste rahulolu
abikaasade vaheliste emotsionaalsete su
hetega on madalam kui meestel (joonis
9.1.). Traditsioonilisi soorolle järgides
peetakse Eestis sotsiaalsete (eelkõige
perekondlike) suhetevõrkude loomist ja
ülalpidamist rohkem naiste kui meeste
tegevuseks. Paremat suhtlemisoskust ja
suuremat huvi inimsuhete vastu (raama
tute lugemisel, TV vaatamisel, raadio
kuulamisel jne.) peetakse naistele omase
maks kui meestele. Nimetatud sotsiaalse
te sooerinevuste kujundamine nii kodus
kui koolis on andnud oodatud tulemusi:
küsitluses "Eesti 93" väitis 64% 18-70-aastastest naistest ja ainult 30% meestest end
olevat "väga huvitatud" perekonna- ja
inimsuheteprobleemidest (ülejäänud olid
nendest “keskmiselt” huvitatud või “üldse
mitte” huvitatud). Vastavalt on ka naiste
sotsiaalsed suhetevõrgud laiemad kui
meestel ning nende võrkude kaudu antav
ja saadav sotsiaalne tugi tõhusam. Ka on
naised oma sõprussuhetega keskmiselt
rohkem rahul kui mehed.
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Eelnevast järeldub, et Eesti ülemineku
perioodi sotsiaalsed pinged mõjutavad
naiste ja meeste argielu erinevalt. Raskused
töö- ja perekonnaelu kokkusobitamisel
puudutavad rohkem naisi kui mehi. Ühelt
poolt on avaliku arvamuse (massimeedia)
poolt rõhutatav traditsiooniliste soorollide
väärtustamine õhutanud naisi oma kodule
ja lastekasvatamisele pühenduma (neid
kutsetööst loobuma või seda vähem väär
tustama kutsudes). Teisalt pole aga majan
duses valitsev kriisiolukord naisi koju lapsi
ja meest hoidma jääda lubanud (üldise
madala palgataseme tõttu pere ülalpidami
seks ühest palgast ei piisa). Naised on
olnud sunnitud töötamist jätkama olukor
ras, kus ka peamiselt nende õlule jäetavate
koduste tööde maht on viimastel aastatel
kasvanud. Meeste kodutöödes osalemine
on vähenenud nii seetõttu, et nende töö
koormus on kasvanud kui ka seetõttu, et
väärtustatakse traditsioonilisi soorolle.
Eestis ei ole praegu kombeks diskutee
rida naiste meestest madalama palga, ametikarjääri tegemise piiratumate võimaluste
ega ühiskonnaelu tähtsamatele probleemi
dele lahenduse otsimisel kaasarääkimise
võimaluste vähesuse üle .
Ajanõuetele mittevastavate traditsiooni
liste soorollide propageerimine avaldab ne
gatiivset mõju nii naiste kui meeste kõiki
dele eluvaldkondadele. Olukorras, kus ko
dutööd ja lastekasvatamine on jäänud roh-
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Naiste ja meeste rahulolu erinevate eluvaldkondadega
(töötavad, abielus, lastega eestlased) (“Eesti 93”)
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Meeste hulgas on rohkem kui naiste hulgas
poliitika vastu huvi tundvaid inimesi. "Eesti
93" küsitluse kohaselt oli 32% 18-70-aastastest meestest poliitikast "väga huvitatud",
48% "huvitatud" ja 20% "üldse mitte huvita
tud". Vastavad näitajad naiste osas olid 24%,
51% ja 25%. Enamik meestest (94%) ja nais
test ( 96%) ei kuulu ühtegi poliitilisse par
teisse või rühmitusse. Samal ajal on mees
te hulgas veidi rohkem nii neid, kes osale
vad poliitikas kui ka neid, kes küll ei osale,
kuid sooviksid seda (tabel 9-2.).
Kuigi nii mehed kui naised osalesid "laul
va revolutsiooni" ajal Eesti poliitikas ühtviisi
aktiivselt, on naiste tegelik osa ühiskonnaeluküsimuste lahendamisel iseseisvas Eestis
liiga väike. Nii oli naisi 1992. aastal valitud
Riigikogu liikmete hulgas 13% ja 1995. aas
tal valitud Riigikogus on neid 12%. Kohalike
omavalitsuste juhtide hulgas on naisi 18%.
Üldse pole naisi Eesti suursaadikute seas.

JOONIS 9.1.

Vaba aeg
väljas

Poliitiline aktiivsus

CL

“Väga” või “põhiliselt rahul” hinnangud andnute protsent

kem naise õlgadele ning ühiselt tehtavad
tööd ja perekonnaelu puudutavate küsi
muste ühine otsustamine on vähenenud,
on ka perekondlikud lahkhelid sagenenud.
Lisaks abikaasadevahelistele suhetele on
kannatanud vanemate ja laste vahelised
suhted, eelkõige isade ja laste vahelised
suhted. Oma osa on nendel lahkhelidel ka
abielulahutuste arvu kasvus ning sündivuse
järsus languses Eestis. Nii väheneb naiste
poolt soovitav keskmine laste arv abieluaas
tale jooksul, samal ajal kui meeste poolt soo
vitav laste keskmine arv praktiliselt ei muu
tu. Konfliktne kodune suheteatmosfäär, mis
mõjutab negatiivselt nii naiste-meeste kui ka
laste füüsilist ja vaimset heaolu ning nende
rahulolu erinevate eluvaldkondadega (kaud
selt ka iseenese ja kogu oma eluga), on oma
korda sageli seotud nii alkoholi kuritarvita
mise kui ka enesetappude sagenemisega.
Olukorras, kus ühiskonna tasandil konst
rueeritud sotsiaalsed probleemid on jäetud
indiviidi tasandile lahendada, süüdistavad
mehed ja naised argielus tekkinud vastuolu
des eelkõige iseennast või oma partnerit,
selle asemel et vananenud sotsiaalsete soo
rollide muutmises lahendust leida.
TABEL 9.2.

Poliitikas osalemine (%) (‘‘Eesti 93”)
Eesti mehed

Ei osale ega tahagi
Ei osale, aga sooviksin
Osalen, aga pole sellega
rahul(liiga vähe mõju)
Osalen ja olen sellega rahul

Eesti naised

Mitte-eesti
mehed

Mitte-eesti
naised

78
14

89
7

82
13

87
12

6

3

3

1

2

1

2
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Esmalt oleks vajalik sotsiaal-demograafilise ning sotsioloogilise teabe kogumine, et
seda saaks kasutada meeste ja naiste olukor
ra eraldi analüüsimiseks ning parandami
seks. Selle tagamiseks on vaja seadusandlik
ke abinõusid.
1. Eestis tuleks riiklikult ratifitseerida
Naiste Diskrimineerimise Keelustamise Kon
ventsioon, mis seab selle heakskiitnud riiki
de valitsustele ülesandeks naiste diskrimi
neerimise keelustamise kõrval välja töötada
ja kasutusele võtta konkreetsed abinõud
naiste olukorra parandamiseks ja nende
õiguste suurendamiseks ühiskonnas. Läh
tuda tuleks Põhjamaade kogemustest, mis
sobivad Eestile hästi olukorra samasuse tõttu
- põhiprobleemiks on naiste kõrgema kesk
mise haridustasemega kaasnev naiste mada
lam keskmine palk ja väiksemad vaba aja
varud.
2. Naiste ja Meeste Võrdsete Kohustuste ja
Õiguste Akti seadusandluses arvestamine
ning ellurakendamine nõuab vastava nõuni
ku ja parlamentaarse komisjoni ellukutsu
mist. Vastavate institutsioonide põhiülesan
deks jääks naiste ja meeste võrdse ühis
kondliku staatuse (ja majandusliku võrd
suse) kindlustamine, samuti nagu naiste
vastu suunatud vägivalla (k. a. perekondli
ku) vastu võitlemine ja üksikvanemate (kel
lest põhiosa on naisi) olukorra parandamine.
Nende ülesannete täitmine eeldab vajaliku
statistilise analüüsi ja soouurimuste toetamist
ning vastavate õppeainete lülitamist kõrg
koolide õppeprogrammidesse. Samuti on
vaja rakendatud abinõude ja nende tagajär
gede kohta informatsiooni kogumist ning
perioodilist aruandmist nii valitsusorganitele
kui massiteabele.
Esimest korda tegid naised vastavasisulisi
ettepanekuid Eesti Naiste Kongressil 1989 (e.
"laulva revolutsiooni" tippajal). Nimetatud
ettepanekutest põhiosa fikseeriti program
mis "Eestimaa naine täna ja homme" ("Rahva
Hääl", 8.03.1989). Tollal aga ei kiitnud neo-
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konservatiivne avalik arvamus neid ettepa
nekuid heaks. Loosungiks oli seevastu
"Majanduse ja sotsiaalse elu areng taasise
seisvunud Eestis peab tagasi pöörduma
ennesõjaaegsesse aega ja jätkuma sealt, kus
nõukogude aeg selle katkestas", s.t. üleskut
se tagasipöördumiseks ka tolleaegsete soo
rollide ja väärtushinnagute juurde .
Nüüd, enam kui viis aastat hiljem, on ava
lik arvamus meeste ja naiste õiguste ja
kohustuste üle arutlemisel veidi vastuvõtli
kumaks muutunud. Seadusandlike abinõu
de rakendamine naiste ühiskondliku staatu
se parandamiseks (palgaerinevuste ja töölevõtmiseelistuste tasandamiseks) ning meeste
õiguste suurendamiseks perekonnaelus
peaks olukorda veelgi parandama.

Allikad:
M. Einasto, Majandusliku kihistumise
mõõtmine Eestis (magistritöö), Tartu
Ülikool, Sotsioloogia osakond; Tartu, 1993A. Kelam, Abielusuhted: kodutööd, pereküsi
muste otsustamine, lahkhelid. RmtA.Narusk (toim.) Murrangulised 80-ndadja
90-ndad Eestis. TAK-STAKES, TallinnHelsinki, 1994.37-46
A. Narusk, (toim.) Murrangulised 80ndad ja 90-ndad aastad Eestis: Töö, kodu
ja vaba aeg. TAK-STAKES, HelsinkiTallinn, 1994.
A. Narusk, Töötav eestlanna. Õbtideht
9.7.1993A. Narusk, Parenthood, partnership and
family in Estonia. In U. Björnberg(ed.)
European Parents in 1990s. Contra
dictions and Comparisons. Transaction
Pub., London, 1992. 155-171
Palk. Eesti Vabariigis 1993- aastal. Tallinn,
ESA, 1994
J. Seilental, Enamik praegusest eliidist on
alustanud karjääri stagnaajal. "Hom
mikuleht", 10.09-1993Tööjõud ja palk Eesti vabariigis. II osa
Tallinn, ESA, 1993
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HlKM Lõpetuseks
Inimarengu problemaatika laialdane tead
vustamine, uute hoiakute kujundamine
ning vastava praktilise tegevuse käivitami
ne ei ole kerge ülesanne. Seda eriti olu
korras, kus ühiskonna võimalused on pii
ratud ja inimestel on piisavalt tegemist ele
mentaarsete elutingimuste taastootmisega.
Raskustele vaatamata ei ole Eestil teist teed
kui töötada välja oma jätkusuutliku arengu
strateegia ning hakata seda ellu viima.
Mõningaid samme selles suunas on juba
astutud. Nii on Eestis vastu võetud regio
naalse arengu riiklik kontseptsioon, tervis
hoiu arendamise kava, alustatud mõtteva
hetust haridusküsimuste üle. Nüüd on vaja
nii need kui ka järgmised sellesuunalised
sammud siduda inimkesksuse ja jätkusuut
likkuse ideede abil, et luua tingimused
inimarenguks kõikidele Eesti elanikele.
On ilmne, et piiratud võimalustele vaa
tamata peab Eesti hoidma oma hariduse,
teaduse ja kultuuri tegusatena ning ligi
pääsetavatena kui Eesti arengu traditsioo
nilised ressursid ja rahvusliku identiteedi
tugisambad. Niisugune järeldus tuleneb
Eesti viimase 50 aasta põhilisest kogemu

LÕPETUSEKS

sest: just tänu kõrgele haridustasemele ja
rahva kultuuriaktiivsusele õnnestus säilita
da identiteet ja saavutada mõnedes inima
rengu valdkondades isegi teatud edu, hoo
limata repressiivse poliitilise režhiimi sur
vest.
Inimareng eeldab paljude inimeste
aktiivset kaasalöömist ning positiivset
motivatsiooni. Selleks on praegustes olu
des vaja alustada ühiskonna elu sõlmküsi
muste avalikku läbiarutamist üksmeele ja
tegevusühtsuse saavutamiseks. Keskseteks
küsimusteks on majanduse ja sotsiaalse
arengu seostamine pikemas perspektiivis
ning piiratud ressursside tingimustes nn.
raskete valikute tegemiste alustes kokku
leppele jõudmine.
Praegu on Eestis ja enamikus endistes
sotsialismimaades käimas mitu võidujook
su, nagu võidujooks Euroopa Liitu pääse
miseks,
turumajandusse
jõudmiseks,
NATO liikmeks saamiseks jt. Pole aga ini
marengu võidujooksu. Kui meil õnnestuks
seda alustada, saaks kõik käimasolevad
võidujooksud siduda peaeesmärgi - inime
sega.
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Inimarengu näitajad
Profile of human development
Emade
suremus
sünnitusel

Keskmine
eluiga
(aastates)

Rahvaarv
1 arsti
kohta

Teadlased
ja tehnikud
(1000

elaniku
kohta)

(100 000

elussünni
kohta)

Scientists
and tech
nicians
(per 1000
people)

PopulaMaternal
mortality
tion per
rate (per
doctor
100 000
live births)

Life expectancy at
birth
(years)

Päevalehed
(eks. 100
elaniku
kohta)

Õppurite
Õppurite kogukogumäär
määr
6-23- aaskõrghariduses
taste ela
nike hulgas

Enrolment
ratio for
all levels
(% age 6-23)

Tertiary full
time
equivalent gross
enrolment ratio
Kokku

Naised

(%)

(%)

Total

Female

(%)

(%)

Televiisorid Sisema(100 elani- janduse
ku kohta)
koguprodukt
1 elaniku
kohta
(USD)

Rahvuslik koguprodukt
1 elaniku
kohta
(USD)

Daily news- Televisions Real GDP GNPper
capita
(per 100
per
papers
capita
(USD)
(copies per people)
(PPP
100 people)
USD)

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1994

1993

68.3

33.0

292

68.6

23.6

24.6

94

1097

Inimhädade näitajad
Profile of human distress
Töötuse tase*

Keskhariduseta täiskasvanud
(% 15-64aastastest)

20% kõrgeima
ja 20% madalaima sissetulekuga leibkondade sisse
tulekute suhe

Tarbija- Enneaegse
Naiste
hinna- surma läbi
töötasu
(% meeste indeksi kaotatud
töötasust) muutus eluaastad
(%)
(1000 elaniku kohta)

Liiklusõnnetustes
vigastatud
(100 000
elaniku
kohta)

Tahtlikud
tapmised
(100 000
elaniku
kohta)

(%)**

Unemployment
rate*
Kokku
(%)

Noored
(16-24,
%)

Total

(%)
1993

1.85

Youth
(16-24,
%)

Adults
with less
than upper-secondary edu
cation (as
% of age
15-64)

1993

1989

1.57

34.8

Ratio of income of highest
20% of households to
lowest 20%**

Female
wages
(as % of
male
wages)

Consumer
price
index
(change,
%)

Injuries
Years of
life lost to from road
prematu- accidents
(per
re death
(per 1000 100 000
people)
people)

Intentional homieides (per
100 000

people)

Registreeritud vägistamised
(100 000

naise kohta vanuses
15-59)
Reported
rapes (per
100 000
women
age
15-59)

Väävli ja
lämmastiku
emissioonid
(kg NOx ja
SO. 1 elanikuTcohta)
Sulfur and
nitrogen
emissions
(kg ofNOx
and S02
per capita)

1993

Nov.
1993

1993

1993

1993

1993

1993

735

72.1

89.8

120

21.6

22.1

103.5

* Allikas: Riigi Tööturuamet

* Source: National Labour Market Board
** Allikas: Eesti Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR
** Source: Estonian Market and Opinion Research Centre Ltd.
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Inimarengu suunad
Trends in human development
Keskmine eluiga
(aastates)

Õppurite kogumäär
kõrghariduses (%)

Sisemajanduse
koguprodukt
1 elaniku kohta

Rahvuslik kogupro
dukt 1 elaniku
kohta (USD)

Life expectancy at
birth (years)

Tertiaryfull-time
equivalent gross
enrolment ratio (%)

Real GDP per
capita (PPP USD)

GNP per capita
(USD)

1992

1993

1992

1993

1991

69.2

68.3

22.6

23.6

1514

Kulutused
haridusele
(% SKP-st)

Kulutused
tervishoiule
(% SKP-st)

Total education
expenditure
(as % of GDP)

Total health
expenditure
(as % of GDP)

1993

1992

1993

1992

1993

1097

6.3

7.4

4.5

6.3

Soolised erinevused
Female-male gaps
Naised (% meeste näitajatest)
Females as percentage of males
Rahvaarv

Õpitud
aastate
arv

Keskkooliõpilased

Life
expec
tancy

Popu
lation

Years of
schooling

Secondary Upper seconUniversity
enrolment dary graduates full-time
equivalent
enrolment

1992

1993

1993

1993

1993

117.1

114.1

105.2

134.7

104.0

Keskmine
eluiga

Keskkooli
lõpetajad

Üliõpilased

Loodus-ja rakendusteaduste
üliõpilased

Tööjõud

Töötus*

Töötasu

Natural
and applied
science
enrolment

Labour
force

Unemployment*

Wages

1993

1993

1993

57.9

111.3

72.1

Nov.

* Allikas: Riigi Tööturuamet
* Source: National Labour Market Board

Naiste olukord
Status of women
Keskmine Keskmine Emade
eluiga
vanus
suremus
esma
sünnitusel
kordsel
(100 000
abiellu
elussünni
misel
kohta)
Life
Average
expec
age at
tancy at first marbirth
riage
(years)
(years)

Maternal
mortality
rate (per
100 000

Naiste
vanuseline määr
teise taseme hariduses

Keskkoolilõpetajate osakaal
normaalses
lõpetamiseas
naistest (%)

Secondary
net
enrolment
ratio (%)

Upper-secondary graduates (as % of
females of
normal graduate age)

live births)

Naisiiliõpilaste kogumäär

Tertiary
full-time
equivalent
gross
enrolment
ratio (%)

Loodus- ja
Naistööjõud
rakendustea(% kogu
duste üliõpilaste tööjõust)
osakaal naisüliõpilastest

Tertiary natural and applied
science
enrolment (as
% offemale
tertiary)

Women
in labour
force
(as % of
total labour
force)

Naisjuhid
(% naistest)

Naised
Riigikogus
(% Riigi
kogu liik
metest)

Administrators and
managers
(%females)

Parliament (% of
seats occupied by
women)

1992

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

75.0

23.4

33.0

86.3

94.2

24.6

31.6

12.9
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Rahvastiku näitajad
Demographic profile
Rahvaarv

Aastane rahvastiku juurdekasv, %

(miljonites)

Estimated popu
lation (millions)

Annual
population
growth rate
(%)

19701960 1993 2000 1993
1.2

1.5

1.4

4.5

Sündimuse
Kontratsepkogukordaja
tiivide leviajas (1993 võr- muskordaja
reldes I960, %)

Sündimuse
kogukordaja

Total
fertility rate

19932000
-7.2

Fertility rate
over time
(1993 as % of
1960)

Contra
ceptive
prevalence
rate (%)

1993
1.45

75

Ülalpeetavuse tase (%)

60-aastane
ja vanem
rahvastik

60-aastaste loodetav
elukestus (aastates)

(%)

Depen
dency
ratio (%)

Population
aged 60
and over
(%)

Life expectancy at
age 60 (years)
Mehed

Naised

Male

Female

1993

1993

1992

1992

51.3

18.1

14.4

19.8

Tervise näitajad
Health profile
Enneaegse
surma läbi
kaotatud
eluaastad
(1000

elaniku
kohta)
Years of
life lost to
premature death
(per 1000
people)

Suremus
vereringeelundite
haigustes
se (% kõigist surmajuhtudest)

Suremus
vähki (%
kõigist
surmajuh
tudest)

Haigestumine
AIDS-i
(100 000
elaniku
kohta)

AIDS
Deaths
Deaths
cases
from
from cirmalignant (per
culatory
100 000
cancers
system
people)
diseases
(as % of
all causes)
(as % of
all causes)

Alkoholi
tarbimine (liitrit
täiskasvanu
kohta

Alcohol
cosumption (litres per
adult)

Tubaka
tarbimine
(kg täis
kasvanu
kohta)

Rahva
arv 1
arsti
kohta

Ravikind
lustuse
poolt tasu
tud raviarved (%)

Avaliku sek
tori kulutu
sed tervis
hoiule (%
avaliku sek
tori kulutus
test)

Kulutused tervishoiule (%
SKP-st)

Erasektori
kulutused
tervishoiule (% kogukulutustest tervis
hoiule)

Tobacco
con
sump
tion
(kg per
adidt)

Popu
lation
per
doctor

Health
bills paid
by public
insu
rance
(%)

Public ex
penditure
on health
(as % of
total public
expendi
ture)

Total
expendi
ture on
health
(as % of
GDP) '

Private
expendi
ture on
health (as
% of total
health ex
penditure)

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

56.5

16.1

0.07

292

14.2

6.3

14.0

Kulutused
haridusele
(% SKP-st)

Hariduse näitajad
Education profile

70

Täisajaliselt õppivad 19-aastased (%)

Üliõpilaste kogu
määr

Loodus- ja
rakendusteaduste
üliõpilaste
osakaal

Kulutused
kõrghari
dusele
(% kulutus
test hari
dusele)

Avaliku
sektori
kulutused
1 üliõpila
sele (USD)

Upper
secondary
technical
enrolment
(as % of
total up
per secon
dary)

19-year
olds still
in full
time edu
cation
(%)

Tertiary
full-time
equiva
lent gross
enrolment
ratio (%)

Tertiary
natural
and ap
plied
science
enrolment
(as % of
total ter
tiary)

Expendi
ture on
tertiary
education
(as % of
all levels)

Public
expendi
ture per
tertiary
student
(PPP USD)

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

96.5

44.4

29.0

23.6

44.0

8.3

7.4

7.0

Õppurite
kogumäär
6-23-aastaste elanike hulgas

Õppurite
kogumäär
keskhariduse ülemises ast
mes

Enrolment
ratio for
all levels
(% age
6-23)

Uppersecondary
full-time
equivalent
gross
enrolment
ratio (%)

1993
68.4

Kutsehari
duse osakaal
teise taseme
ülemise
astme haridu
ses (%)

Total
education
expenditure
(as % of
GDP)

Avaliku
sektori
kulutused
haridusele
(% SKP-st)

Public
expenditure on
educati
on (as %
of GDP)
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Inimkapitali kujunemine
Human capitalformation
Õpitud aastate arv

Mean years of schooling
Kokku
Total

Naised
Female

Mehed
Male

Teadlased
ja tehnikud
(1000 elaniku kohta)

Uurimis- ja
arendustegevusega hõivatud teadlased
ja tehnikud
(10 000 ela
niku kohta)

Kulutused
uurimis- ja
arendus
tegevusele
(% RKP- st)

Keskkooli
lõpetanute
vanuseline
määr (%)

Ülikooli lõpe
tanute vanu
seline määr

Scientists
and tech
nicians
(per 1000
people)

R&D scien
tists and
technicians
(per 10 000
people)

Expenditure
on research
and deve
lopment
(as % of
GNP)

Upper secondary graduates (as %of
population
of normal
graduate
age)

Tertiary gra
dnates as %
ofpopulation of nor
mal gradua
te age)

Loodus- ja rakendusteaduslikel erialadel lõpetanud
(% kõigist lõpetanutest)

(%)

Science graduates
(as % of total graduates)
Kokku
Total

Naised
Female

Mehed

Male

1993

1993

1993

1993

1993

1993

37.7

82.5

18.6

50.4

34.6

67.1

Tööjõud
Employment
Tööjõud (%
rahvastikust)

Tööjõu jaotumine

Tööjõu
uuenda
mise tase

Töötasude
kasv aastas
(%)

Töötasude jaotus: 50% kõr
gema töötasu
ga töötajate
töötasu suhe
50% madala
ma töötasuga
töötajate töö
tasusse

Labour
force (as %
of total
population)

Percentage of
labourforce in

Future
labour
force re
place
ment
ratio

Earnings
per em
ployee
annual
growth
rate (%)

Earnings dis
parity: ratio
of earnings
of upper half
to lower
half of la
bourforce

Põlluma- Tööstuses
janduses
Agri
Industry
culture

Teenin
duses
Services

1993

1993

106

194.2

Ühingu
tesse kuu
luva
tööjõu
osakaal

Töötunnid
nädalas (1
tööstustöölise kohta)

Kulutused
tööturu
programmi
dele (%
SKP-st)

Percentage
of labou r
force
unionized

Weekly
hours of
work
(per person
in manu
facturing)

Expenditure
on labour
market
programmes
(as % of
GDP)

Töötus
Unemployment
Töötud
(tuhan
detes)*

Töötuse tase (%)*

Unemployed
persons
(thous
ands*

Unemployment rate (%)*
Kokku

Kokku,
Naised
k.a. lootu
se kaota
nud töö-

Noored
(16-24)

Noored
mehed
(15-19)

Youth
(16-24)

Male
youth
(15-19)

tud

Total

Total inc- Female
luding
discoura
ged wor
kers

Kulutused
töötute abi
rahale (%
valitsuse
kulutustest)

Pikaajaline töötus (% kogu töötusest)

Töötuse regionaalsed erinevu
sed (25% halvi
mas olukorras
regioonide tööpuuduse suhe
25% parimas olukorras regioonide
tööpuudusse)

Keskharidu
seta inimeste
tööpuuduse
suhe kõrgharidusega inimeste tööpuudusse

Unemployment benefits expenditure (as % of
total govern
ment expen
diture

Incidence of long
term unemploy
ment (as % of
total)

Regional
unemployment disparity (25% worst
regions versus
25% best)

Ratio of
unemploy
ment rate of
those not
completing
secondary
school to rate
of those gra
duating
from third
level

Üle 6
Üle 12
kuu
kuu
More
More
than 6 than 12
months months

Mehed
Males

1993

1993

1993

1993

16.2

1.85

2.06

1.57

1993

Naised
Females

1993

* Allikas: Riigi Tööturuamet
* Source: National Labour Market Board
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Sõjalised kulutused
Military expenditure and resource use imbalances
Sõjalised
kulutused
(% SKP-st)

Sõjalised kulutused (%
kulutustest haridusele
ja tervishoiule)

Military
expenditu
re (as % of
GDP)

Military expenditure
(as % of combined
education and health
expenditure)

1993

1993

0.8

6.0

Väljamakstud ametlik Keskmine aastane mittetuuarenguabi (% sõjalis- marelvade eksport arengu
maadesse
test kulutustest)
ODA disbursed (as
% of military
expenditure)

Average annual exports of
non-nuclear arms to developing countries
Miljonit USD
USD millions

Osakaal
Percentage
share

Relvajõud

Armedforces
1000 ela
niku kohta
Per 1000
people

1 õpetaja
kohta
Per teacher

1 arsti
kohta
Per doctor

Loodusvarade bilanss
Natural resources balance sheet
Maismaa
pindala
(tuhandetes
km2)

Rahvastiku
tihedus
(inimest
km2 kohta)

Haritav maa
(% maismaa
pindalast)

Looduslik
rohumaa
(% maismaa
pindalast)

Metsamaa
Niisutatav
(% maismaa maa (% haripindalast)
tava maa
pindalast)

Land area
(thousands
of km-)

Population
density
(peop'le per
kmJ)

Arable land
and permanent crop
land (as %
of land
area)

Permanent
grassland
(as % of
land area)

Forest and
wooded
land
(as % of
land area)

1993

1993

1993
42.4

1993

27.0

34.5

7.3

Irrigated
land (as %
of arable
land area)

Taastuvad
siseveevarud
1 elaniku
kohta (1000
m3 aastas)

Aastane magevee
veevõtt

Internal re
newable
water
resources
per capita
(1000 m3
per year)

Annualfresh water
withdrawals
% veevarudest
As % of water
resources

1 elaniku kohta
(m3)
Per capita (m\)

1993

1993

47.6

1323

Rahvatulu arvestus
National income accounts
Sisema
janduse
koguprodukt (SKP,
miljardit
USD)

Põllumajandustoodang (%
SKP-st)

Tööstus
Teenindus
toodang
(% SKP-st)
(% SKP-st)

IndustAgriTotal
GDP (USD cultu ral rial pro
billions)
produc- duction
tion
(as % of
(as % of GDP)
GDP)

Services
(as % of
GDP)

Investee
ringud sisemajandusse (%
SKP-st)

Tarbimine

Gross
domestic
EratarValitsus
invest
bimine (% (% SKP-st) ment
SKP-st)
(as %
Private
Governof GDP)
(as %
ment
of GDP) (as %
of GDP)
Consumption

Sääst (%
SKP-st)

Maksud
(%

RKP-st)

Gross
domestic
savings
(as %
of GDP)

Tax
revenue
(as %
ofGNP)

Eksport

Import

(%

(%

SKP-st)

SKP-st)

Central
govern
ment
expendi
ture
(as %
ofGNP)

Exports
(as %
of GDP)

Imports
(as %
of GDP)

Valitsuse
kulutu
sed (%
RKP-st)

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1.656

10.4

24.3

58.0

57.4

18.5

24.3

29.3

37.1

27.5

69.3

72.6

Majandustegevuse suunad
Trends in economic performance
Rahvusliku ko
guprodukti aasta
ne kasv 1 elani
ku kohta (%)*

Tarbijahin
naindeksi
muutus (%)

Ekspordi osa
SKP- s (aasta
ne kasv, %)

Maksude
osa RKP- s
(aastane
kasv, (%)

Otsesed
maksud
(% kõigist
maksudest)

Eelarve üle
jääk/defitsiit

GNP per capi
ta annual
Aastane kasv (%)* growth rate (%)*
Annual growth
rate (%)*

Consumer
price index
(change,

Exports as %
of GDP
(% annual
growth rate)

Tax revenue
as % of GNP
(% annual
growth rate)

Direct taxes
as % of
total taxes

Overall budget
surplus/deficit
(as % ofGNP)

Rahvuslik koguprodukt (RKP)

Total GNP
miljardit USD
USD billions
1993
1.663

1993
10.2

-

%)

1993

1993

1993

1993

1993

1993

8.6

89-8

8.8

4.7

35.1

1.5

-

* Rahvuslikus valuutas (Eesti kroonides)
* On the basis of volume in national currency (Estonian kroons)
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Ühiskondliku struktuuri nõrgenemine
Weakening socialfabric
Vangid
Alaealised
(100 000 (% kõigist
elaniku
vangidest)
kohta)

Tahtlikud
tapmised
(100 000 elaniku kohta)

Registreeritud vägistamised
(100 000
naise kohta
vanuses
15-59)

Narkokuriteod
(100 000 elaniku kohta)

Prisoners Juveniles
(per
(as % of
100 000
total
people)
prisoners)

Intentional
homicides
(per 100 000
people)

Reported
Drug crimes
rapes (per
(per 100 000
100 000
people)
women age
15-59)

Sooviavaldused hooldekodusse
astumiseks
(tuhandetes)

Abielulahutused (% sõimitud abieludest)

Väljaspool
Üksikabielu siindi- emaga
nud lapsed perekon
(%)
nad (%)

Asylum
Divorces
applications (as % of
marriages
received
(thousands) contracted)

Meeste
enesetapud
(100 000

mehe kohta)

Births
outside
marriage
(%)

Singlefemaleparent
homes
(%)
1989

1993

18.9

64.5

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

300

3-7

21.6

22.1

1.8

74.3

38.2

Suicides
hy men
(per
100 000)

Rikkus, vaesus ja sotsiaalsed investeeringud
Wealth, poverty and social investment development
Sisemajanduse
koguprodukt
1 elaniku
kohta

Rahvuslik
kogupro
dukt 1 ela
niku kohta
(USD)

Eesti osa
industriaalmaade
RKP-st

Real GDP
per capita
(PPP USD)

GNP per
capita
(USD)

Share of
industrial
GNP
(%)

Sissetulekute jaotus*

Income share*
40% madalaima
sissetulekuga
leibkondade
osa kõigist sisse
tulekutest (%)
Lowest 40%
of households
(%)

1993

1993

1097

16.8

20% kõrgeima ja
20% madalaima
sissetulekuga leib
kondade sissetule
kute suhe(%)
Ratio of
highest 20% to
lowest 20%
1993
735

Kulutused
sotsiaalkind
lustusele
(% SKP-st)

Kulutused
haridusele
(% SKP-st)

Kulutused
tervishoiule
(% SKP-st)

Social secu
rity benefits
expenditure
(as % of
GDP) '

Total
education
expenditure
(as % of
GDP)

Total health
expenditure
(as % of
GDP)

1993

1993

1993

10.3

7.4

6.3

* Allikas: Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR
* Source: Estonian Market and Opinion Research Centre Ltd

Kommunikatsiooni näitajad
Communication profile
Raadiod Televiisorid
elaniku (100
kohta)
elaniku
kohta)

Kinokülastused
(1 elaniku kohta
aastas)

Muuseumikülastused
(1 elaniku kohta
aastas)

Radios
Tele(per 100 visions
people) (per 100
people)

Annual
cinema
attendances
(per
person)

Annual
museum
attendances
(per
person)

(100

Lugejad
raamatukogudes
(%)

Päevalehed
(eks. 1
elaniku
kohta)

Trükitud
raamatud
(nimetusi

Trükkimiseks ja kirjutamiseks
100 000
kasutatud
elaniku
paber (tonkohta)
ni 1000 elniku kohta)
Daily
Book titles Printing
Registenews
published and wrired libpapers
(per
ting paper
rary
users (%) (copies 100 000
consumed
per 100 people)
(metric
tons per
people)

PostitaTelefonid
tud kir(100 elaniku
jad
kohta)
(1 elaniku kohta)

Rahvusvahelised
telefonikõned (minutit 1 elani
ku kohta)

Sõidu
autod
(100 elaniku kohta)

Letters
posted
(per
capita)

Telephones
(per 100
people)

International tele
phone
calls
(minutes
per capita)

Passenger cars
(per 100
people)

1000

people)
1994

1992

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

94

2.2

0.52

33.7

130

16.4

27

27.4

21.1
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Energia tarbimine
Energy consumption
Energia tarbimine

Eesti osa maailma
energiatarbimises (%)

Energia tarbimise aas
tane muutus (%)

Energia tarbimise efek
tiivsus (energia tarbimine
100 USD SKP kohta, kg
õliekvivalenti)

Commercial energy consumption

Share of world com
mercial energy con
sumption

Annual rate of change
in commercial energy
consumption

Commercial energy efficiency (energy consumption in kg of oil equiva
lent per 100 USD GDP)

Kokku (miljardit kg
õliekvivalenti)
Total (billion kg
of oil equivalent)

1 elaniku kohta
(kg õliekvivalenti)
Per capita (kg of
oil equivalent)

1993

1993

1993

1993

4.8

3158

-15.5

289

Linnastumine
Urbanization
Linnarahvastik (%
kogu rahvastikust)

Urban population
(as % of total)

Linnarahvastiku
aastane juurde
kasv (%)

Suurima
linna rah
vaarv (% linnarahvastikust)

Miljonilinnade rahvastik (% linnarahvastikust)

Miljonilinnade rahvastik
(% kogurahvastikust)

Suurima rahvastiku tihedusega linn

Elanikkond,
kes peab talu
ma 60-detsibellilist ja
tugevamat liiklusmtira (%)

Urban populati
on annual
growth rate (%)

Population
in largest
city (as %
of urban)

Population
in cities of
more than 1
million (as
% of urban)

Popidation
in cities of
more than
1 million
(as % of
total)

Major city with highest
population density

Population
exposed to
60+decibels of
road traffic
noise (%)

1960

1993

2000

19701993

57.1

70.3

69.0

8.0

19932000

1993

6.0

41.8

-

Linn
City

Rahvastiku tihedus
Population
per km2
1993

Tallinn

2797.0

Keskkonna saastamine
Environment and pollution
Kõrgeima S02
kontsentratsiooniga suurlinn

Väävli ja
lämmastiku emissioonid
(kg NOx ja
SO,l elani
ku Tcohta)

Major city with Sulfur and
highest concen- nitrogen
tration of S02
emissions
"
(kg of
Linn
Mikro
NOx and
grammi SCf petSO m3
capita)
kohta
City
Microgrammes
of SO,
per m3

Share ofglobal
emissions (greenhouse index)
Osa(%)

10
miljoni
elaniku
kohta
AbsoPer 10
lute share million
(%)
people

Pestit-.
siidide
tarbimine
(tonni 1000
elaniku
kohta)

Radio
aktiivsed
jäätmed
(tonni
1000 km2
kohta)

Ohtlike ja
erijäätmete
tekkimine
(tonni km2
kohta)

Pesticide
consump
tion (met
ric tons per
1000people)

Nuclear
waste from
spentfuel
(metric
tons of
heavy
metal per
1000
km2)

Hazardous
and special
waste production
(metric tons
per km2)

Olmejäät
mete tek
kimine
(kg 1 ela
niku kohta)

Olmejäätmetega
tegelev
osa rahvastikust

Jäätmete
taaskasutus
(% tarbimisest)

(%)

Generation Population Waste recycling
of munici- served by
(as%of
municipal consumption)
pal waste
(kg per
waste
—:------------------------------Paber ja Klaas
capita)
services
kartong
(%)
Paper
and
card
board

1993

1993

1993

1993

1993

Tallinn 170

103.5

0.13

0.2

203.7

1993
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Eesti osa globaalsetes emissioonides
(kasvuhooneindeks)

Glass
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COUNTRY HUMAN DEVELOPMENT
INDICATORS
1993

1544.4

1516.7

42 400

42 400

2.029

1.656

xo

on

o

Rahvastik (aasta keskmine tuhandetes)

1992

ESTONIA

Population (thousands)
Praegune maismaa pindala (km2)

Land area at the moment (km2)
Sisemajanduse koguprodukt (SKP, miljardit USD)

GDP (billions USD)
Human Development

m

68.3

68.4

22.6

23.6

2.074

1.663

1343

1097

oo rr>

Keskmine eluiga (aastates) Life expectancy (years)
Emade suremus sünnitusel (100 000 sünnituse kohta)

to ox
to xo
to 8\

Inimareng

Maternal mortality rate (per 100,000 births)
Õppurite kogumäär 6-23-aastaste elanike hulgas (%)

Enrolment ratio for all levels (age 6-23, %)
Üliõpilaste osakaal vastavas vanuses elanikkonnast (%)

Tertiary full-time equivalent gross enrolment ratio (%)
Rahvuslik koguprodukt (RKP, miljardit USD)

GNP total (USD billions)
Rahvuslik koguprodukt 1 elaniku kohta (USD)

GNP per capita (USD)
Rahvusliku koguprodukti kasv ühe elaniku kohta
aastas (rahvuslikus valuutas, %)

-11.3

8.6

-

GNP per capita annual growth rate (in Estonian
kroons, %)
Vahetuskurss (EEK/USD)

11.81965

13.23387

102

120

15.5

21.6

1.4

1.8

15.1

22.1

Exchange rate (EEK/USD)
Inimhädad

Human Distress

Liiklusõnnetustes vigastada saanute arv
(100 000 elaniku kohta)

Injuries from road accidents (per 100,000people)
Tahtlikud tapmised (100 000 elaniku kohta)

Intentional homicides by men (per 100,000people)
Narkokuriteod (100 000 elaniku kohta)

Drug crimes (per 100,000people)
Registreeritud vägistamised (100 000 naise kohta
vanuses 15-59 a.)

Reported rapes (per 100,000 women age 15-59)
Keskharidusest madalama haridusega täiskasvanud
(vanuses 15-64, %)

34.8*

Adults with less than upper secondary
education (age 15-64, %)
* 1989. a. rahvaloenduse andmed
* Census data of 1989
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1992

1993

Töötuse tase (%) Unemployment rate (%)

1.70*

1.85*

Tarbijahinnaindeksi muutus (%)

1076

90

7,65**

7,35*:

116.0
9.6

95.6
7.9

Consumer price index (change, %)
20% kõrgeima ja 20% madalaima sissetulekuga
leibkondade sissetulekute suhe (%)

Ratio of income of highest 20% to lowest
20% of households (%)
Väävli ja lämmastiku emissioon (kg NOx ja SO,
inimese kohta)

SO,
NOx

Sulfur and nitrogen emissions (kg NOy and SO,
per capita)

Keskmine eluiga ja tervis

Life expectancy and health

Keskmine eluiga Life expectancy at birth (years)
Rahvastiku arv 1 arsti kohta Population per doctor

69.6
280

68.3
292

Emade suremus sünnitusel (100 000 sünnituse kohta)

22.2

33.0

57.8

56.5

16.5

16.1

Maternal mortality rate (per 100,000 births)
Vereringesüsteemi haiguste tagajärjel surnute osakaal
(% kõigist surmajuhtudest)

Deaths from circulatory systems diseases (as %
of total deaths)
Pahaloomuliste kasvajate tagajärjel surnute arv
(% kõigist surmajuhtudest)

Deaths from malignant cancers (as % of
total deaths)
Avaliku sektori kulutused tervishoiule (% kõigist
avaliku sektori kulutustest)

14.2

Public expenditure on health (as % of
total public expenditure)

Rikkus / vaesus Wealth /poverty
20% kõrgeima ja 20% madalaima sissetulekuga
leibkondade sissetulekute suhe (%)

7(5**

735*:

16.7

16.8**

2.074

1.663

1343

1097

Ratio of income of highest 20% to lowest
20% of households (%)
40% madalaima sissetulekuga leibkondade
osa kõigi leibkondade sissetulekutest

Lowest 40% of households (% share of income)
Rahvuslik koguprodukt (miljardit USD)

GNP total (USD billions)
Rahvuslik koguprodukt 1 elaniku kohta (USD)

GNP per capita (USD)
Rahvusliku koguprodukti kasv ühe elaniku kohta
aastas (rahvuslikus valuutas, %)

8.6

-11.3

-

GNP per capita annual growth rate (in Estonian kroons, %)
Vahetuskurss (EEK/USD)

11.81965

13.23387

1076

90

Exchange rate (EEK/USD)
Tarbijahinnaindeksi muutus (%)

Consumer price index (change, %)
* Allikas: Riigi Tööturuamet; esitatud on 1992. ja 1993. a. IV kvartali andmed

* Source: State Labour Market Board; data of the last quarter of 1992 and 1993 have
been presented
Allikas: Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR

** Source: Estonian Market and Opinion Research Centre Ltd
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1992

1993

Rahvastik (miljonit elanikku) Total population (millions)
aastane iibekordaja annual growth rate (%)

1.54
-23.1

1.52
-12.9

60-aastane ja vanem rahvastik (%)

17.9

18.1

Demograafia

Demography

Population aged 60 and over (%)
60-aastaste loodetav elukestus (aastates)

17.6

Life expectancy at age 60 (years)
naised female
mehed male
Sündimuse kogukordaja Fertility rate

19.8
14.4
1.69

1.45

87

75

51.3

51.3

Sündimuse kogukordaja muutus ajas (1992. ja
1993- aasta võrreldes I960, aastaga, %)

Fertility rate over time (1992 and 1993 as % of 1960)
Ülalpeetavuse tase Dependency ratio (%)

Ühiskonna struktuuri nõrgenemine

Weakening socialfabric

Meeste enesetapud (100 000 mehe kohta)

52.1

64.5

15.1

22.1

1.4

1.8

Suicides by men (per 100,000)
Registreeritud vägistamised (100 000 naise kohta
vanuses 15-59)

Reported rapes (per 100,000 women age 15-59)
Narkokuriteod (100 000 elaniku kohta)

Drug crimes (per 100,000people)
Vangid (100 000 elaniku kohta)

300

Prisoners (per 100,000people)
Alaealised vangid (% kõigist vangidest)

3.7

Juvenile prisoners (as % of total prisoners)
Väljaspool registreeritud abielu sündinud lapsed (%)

34.0

38.2

Births outside of marriage (%)
Üksikemaga perekonnad (%)

18.9*

Single-female parent homes (%)
Abielulahutused (% sõlmitud abieludest)

74.9

74.3

68.3

68.4

96.8

96.5

Divorces (as % of marriages contracted)

Haridus

Education

Õppurite kogumäär 6-23-aastaste elanike hulgas

Enrolment ratio for all levels (age 6-23, %)
Õppurite kogumäär keskhariduse ülemises astmes

Upper secondaryfull-time equivalent
gross enrolment ratio (%)
Naisõppurite vanuseline määr teise taseme hariduses

86.3

Female secondary net enrolment ratio (%)
Kutseõppeasutuste õppurite osakaal teise taseme
ülemise astme hariduses (%)

47.4

44.4

96.3

94.2

13.5

18.6

Upper secondary technical enrolment
(as % of total upper secondary)
Teise taseme ülemise astme hariduse naislõpetajate
osakaal normaalses lõpetamiseas naistest (%)

Upper secondary female graduates
(as % offemales of normal graduate age)
Kõrgkooli lõpetajate osakaal lõpetamiseas
elanikkonnast (%)

Tertiary graduates (as % ofpopulation
of normal graduate age)
* 1989. a. rahvaloenduse andmed
* Census data of 1989
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Õppurite kogumäär kõrghariduses (%)

1992

1993

22.6

23.6

50.1

51.0

49.6

44.0

44.5

50.4

45.8

35.2

54.2

64.8

37.2

37.7

Tertiary full-time equivalent gross
enrolment ratio (%)
naised (% üliõpilastest)

female (as % of total tertiary)
Loodus- ja rakendusteaduslike erialade üliõpilaste
osakaal üliõpilastest (%)

Tertiary natural & applied science enrolment
(as % of total tertiary) (included ISCED codes
42, 46, 50, 52, 54, 58, 62, 66, 70, 78, 84)
Loodus- ja rakendusteaduslikel erialadel lõpetajate
osakaal kõrgkooli lõpetajatest (%)

Science graduates (as % of total graduates)
(included ISCED codes 42, 46, 50, 54, 58, 62, 70, 78, 84)
naised (%)

female (as % of total science graduates)
mehed (%)

male (as % of total science graduates)
Teadus- ja arendustegevusega tegelevad
teadlased ja insenerid (10 000 elaniku kohta)

R&D scientists and technicians (per 10,000people)
Side

Communication
94*

Televiisorid (100 inimese kohta)

Televisions (per 100 people)
Telefonid (100 inimese kohta)

25

27

29.0

27.4

18.6

21.1

35.4

33.7

0.53

0.52

Telephones (per 100 people)
Rahvusvahelised telefonikõned (minutit inimese kohta)

International telephone calls (minutes per capita)
Sõiduautod (100 elaniku kohta)

Passenger cars (per 100 people)
Lugejad raamatukogudes (%)

Registered library users (%)
Muuseumikülastused (1 elaniku kohta aastas)

Annual museum attendances (perperson)
Tööhõive

Employment

Tööjõu uuendamise tase (%)

106

Future labourforce replacement ratio (%)
72.1 **

Naiste töötasu (% meeste töötasust)

Female wages (as % of male wages)
Töötud (tuhandetes)

14 9***

16.2

1.70***

1.85

1.75***

2.06

1.65***

1.57

Unemployment (thousands)
Töötuse tase (%)

Unemployment rate (%)
naised (% koguarvust)

female (as % of total)
noorukid (l6-24a., % koguarvust)

youth (as % of total, age 16-24)
* 1994. a. andmed
* Data of 1994
** 1993- a. novembrikuu andmed
**

Data for November 1993
Allikas: Riigi Tööturuamet; esitatud on 1992. ja 1993. a. IV kvartali andmed

Source: State Labour Market Board; data of the last quarter of 1992 and 1993 have
been presented
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1992
Loodusvarade bilanss

1993

Natural resource balance sheet

Energia kogutarbimine (miljardit kg õliekvivalenti)

5.7

4.8

3711

3158

316

289

0.30

0.13

Commercial energy consumption, total (billion kg
of oil equivalent)
1 elaniku kohta (kg õliekvivalenti)

per capita (kg of oil equivalent)
100 USD sisemajanduse koguprodukti kohta
(kg õliekvivalenti)

in kg of oil equivalent per 100 USD GDP
Pestitsiidide tarbimine (tonnides 1000 elaniku kohta)

Pesticide consumption (metric tons per 1,000people)
Olmejäätmete tekkimine (kg elaniku kohta)

203.7

Generation of municipal waste (kg per capita)
International trade

x

on cS

xr

Ekspordi-impordi suhe (%) Export-import ratio (%)
Sõltuvus kaubandusest (eksport+import %-na SKP-st)

V I VI

Väliskaubandus

84.9*
106.8*

Trade dependency (exports^-imports as % of GDP)
Rahvamajanduse valuutareservid (perioodi lõpul,
miljonit USD)

193.2*

377.4*

35.7*

23.3*

95.0

94.0

9.0

5.7

61.5

62.0

6.3

7.4

4.5

6.3

0.5

0.8

4.6

6.0

Gross international reserves (end ofperiod,
millions USD)
Jooksvate tehingute bilanss (miljonit USD)

Current account balance (USD millions)
Toetusabi

Aidflows

Kogu antud ametlik arenguabi (miljonit USD)

Total ODA given (millions USD)
Ametliku arenguabi % rahvuslikust
koguproduktist

ODA as % ofGNP
Ametlik arenguabi 1 elaniku kohta

ODA per capita (USD)
Valitsuse tegevussuunad

Policy options

Kulutused haridusele (% SKP-st)

Education expenditure (as % of GDP)
Kulutused tervishoiule (% SKP-st)

Health expenditure (as % of GDP)
Sõjalised kulutused (% SKP-st)

Military expenditure (as % of GDP)
Sõjaliste kulutuste suhe kulutustesse haridusele ja
tervishoiule

Military expenditure (as % of education
and health expenditure)
* Allikas: Eesti Pank

* Source: Bank of Estonia

INIMARENGU NAITAJAD

79

RAHVASTIKU PROGNOOS
(koostanud: Arvo Kuddo, Eike Hindov)

Eesti elanikkonna dünaamikat ja struktuu
ri on viimastel aastatel mõjutanud põhili
selt järgmised demograafilised ja sotsiaal
sed tegurid:
1) sündide üldarv on ajavahemikul
1988-1994 langenud 25 tuhandelt kuni 14
tuhandeni ning summaarne sündimuskor
daja vastavalt 2,26-lt kuni hinnanguliselt
1,45-ni 1993-aastal;
2) negatiivse rändesaldo tõttu on ela
nikkond astatel 1990-1994 vähenenud ligi
70 tuhande inimese tõttu;
3) kasvanud on elanikkonna suremus
kõigi kõigi põhiliste suremapõhjuste lõi
kes;
4) pensioniea järkjärgulise tõstmise
tõttu poole aasta võrra igal aastal alates
1994.aastast kuni 65 eluaastani meestel
ning 60 eluaastani naistel aastaks 2003
suureneb tööealiste arv ning osakaal kogu
rahvastikus ja tööjõu pakkumine. Väheneb
potentsiaalne ülalpeetavuskordaja ehk
tööealiste ning eeltööealiste ja pensioniea
liste suhe.
1995.aasta algul Eike Hindovi ja Arvo
Kuddo poolt tehtud rahvastikuprognoosi
põhivariandi kohaselt peaks Eesti elanik
kond vähenema 1,507 tuhandelt 1994
aasta algul kuni 1,445 tuhandeni järgmise
sajandi algul. Samal ajal peaks suurenenema tööealiste arv vastavalt 841 000 kuni
876 000 ning vähenema nii pensioniealiste
kui ka eeltööealiste arv. Aastal 2000 moo
dustab tööealiste arv prognoosi kohaselt
60,6% elanikkonnast (1994.aasta algul 55,8
%), pensioniealisi on siis eeldavasti 19,4 %
(1994. aasta algul vastavalt 21,7 %) ning
eeltööealisi 20 % ja 22,5 %.
Sündimuse järsu vähenemisega kiire
neb nii tööealiste kui ka kogu rahvastiku

80

vananemine. Eriti kriitiliseks muutub olu
kord pärast aastat 2010, kui tööikka ja töö
turule hakkab jõudma väikesearvuline
1990-ndate aastate algul sündinute põlv
kond, pensionieani aga suhteliselt roh
kearvuline tänaste 40-44-aastaste ja noore
mate põlvkond.
Juba lähiaastatel avalduvad negatiivsed
rahvastikutendentsid haridussfääris, kus
esimesse klassi astujate arv hakkab juba
lähiaastatel järsult vähenema. Ebaühtlane
rahvastiku vanusestruktuur hakkab demo
graafiliste lainetena mõjustama rahvastiku
vanusestruktuuri veel mitme põlvkonna
vältel. Seega on üleminekuperiood jätnud
sügava jälje Eesti rahvastiku demograafili
sele arengule.
Pikaajalise prognoosi kohaselt väheneb
Eesti elanikkond sündimuse ja suremuse
stabiliseerumisel ning sisse- ja väljarände
tasakaalustumisel alates järgmise sajandi
algusaastatest kuni 1 358 000 inimeseni
aastaks 2009 ja 1 268 000 inimeseni aastaks
2019.
Seoses viimaste aastate suurte muuda
tustega Eesti demograafilises seisundis on
käesolevas prognoosis võetud lähtepunk
tiks mitte rahvaloenduse andmed vaid
Eesti Statistikaameti poolt koostatud arves
tuslik elanikkonna vanusestruktuur 1994.
aasta seisuga. Kuna rahvastiku välisrände
registereerimisel esineb ebatäpsusi, tuleb
Statistikaameti poolt pakutud arvudesse
suhtuda kriitiliselt. Ometi pole võimalikud
vead prognoosi koostajate hinnangul
sedavõrd suured, et muuta oluliselt prog
noosis toodud trende.
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