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I - MAAILMAMAJANDUSE GEOGRAAFIA AINE JA TEOORIA
1. Maailmamajanduse ruumiline korraldus - maailmamajanduse geograafia aine
Enda elatamiseks peavad inimesed tegelema tootmisega, s.o. muutma loodusvarasid endale tarvilikeks
ainelisteks või mitteainelisteks hüvedeks. Osa tarbitakse vahetult inimeste elatamiseks, need on
tarbeesemed: toit, rõivad, eluase, meelelahutus jmt. Teised hüved on vajalikud tootmise jätkamiseks:
materjalid, energia, tööriistad, oskused jm.
Majandussuhete ning nende täiustamise võimaluste uurimisega tegelevad majandusteadused. Üks
selliseid on ka majandusgeograafia. See käsitab ruumi iseärasuste ja kauguste mõju majandussuhetele.
Majandusgeograafia huvitub üksikutes ruumides olemasoleva looduse iseärasustest, neid ruume
asustavate inimeste (rahvastiku) omadustest, nende ruumide omavageliste kauguste kogumist
(majandusgeograafilisest asendist) - niivõrd, kuivõrd kõik see mõjutab majandussuhteid, mõju viisidest,
protsessidest ja tulemustest. Kui neid küsimusi käsitletakse rakendatult maailmamajanduslikele suhetele,
on tegemist maailmamajanduse geograafiaga.
Maailmamajandus ongi kõige ulatuslikumate, terveid rahvamajandusi siduvate tootmis-, jaotus-, vahetusja tarbimissuhete süsteem. Maailmamajanduse geograafia teeb kindlaks, milline on praegusajal
maailmamajanduslike suhete korraldus ruumis, kuidas, mille mõjul ja millistes protsessides on see just
niisuguseks kujunenud, kuidas võiks see muutuda või muudetud saada tulevikus.
Majandus on inimeste teadlik tegevus. Varustatus tootmisteguritega ja asend ei kujuta majandust, ka
maailmamajandust iseenesest, vaid majanduses osalevate inimeste tegevuse, otsuste ja tegude kaudu.
Majanduses tegutsevad inimesed, nende rühmad ja nende loodud organisatsioonid oma huvide ja
eesmärkidega, võimaluste ja soovide, võimu ja autoriteediga, samuti suurema või vähema

teadlikkusega kõigest sellest. Et mõista, mis on toimunud ja toimub majanduses, on tarvis teada, kes
on selle toimuma pannud, kuidas ja miks.
Maailmamajanduse geograafia peab tutvuma maailmamajanduslikult tähtsate subjektidega, nende
huvide ja võimalustega, tegutsemisviisidega, sellega, kuidas nende otsused ja teod kajastuvad
maailmamajanduse ruumilises korralduses.
Kõigepealt on majanduse subjektideks üksikisikud (harilikult tegutsevad need aga perekonniti). Üksikisik
või perekond valmistab mingit hüve, müüb seda teistele, ostab saadud taha eest muid endale vajalikke
hüvesid ja tarbib neid. Enamiku hüvede valmistamine eeldab praegusajal liiga paljude inimeste
kooskõlastatud tegevust, et see võiks toimuda perekonna raamides. Mõni isik või rühm isikuid, kellel on
rohkem vaba raha (kapitali) asutab ettevõte. Ettevõte ostab vajalikud tootmisvahendid, palkab tööle
üksikisikud, korraldab palgatute töö nende vahenditega, valmistab niiviisi mingeid hüvesid ja müüb neid.
Saadud raha eest katab ettevõte oma kulutused ja jätkab ning laiendab oma tegevust hüvede
valmistamisel. Ettevõte peab vastu võtma mitmesuguseid otsuseid ja neid teoks tegema, astuma suhetesse
üksikisikute ja teiste ettevõtetega, järelikult on ettevõttedki omaette majandussubjektid. Ettevõtete
eesmärgiks on teenida kasumit. Üksikisikute ja üksikettevõtete käitumist uurib ja kirjeldab
mikroökonoomika.
Üksikisikuid (perekondi) ja ettevõtteid on palju, nende huvid tihti vastuolus, nende tegevus põimub väga
keerukaks suhetevõrguks. Et selles võrgus säiliks kord ja koostöö, et seal kujuneksid majandamiseks
võimalikult soodsad tingimused, on vaja mingit organisatsiooni. Selleks organisatsiooniks on olnud riik.
Majandusteaduse haru, mis tegeleb riigi tasandi analüüsimisega nimetatakse makroökonoomikaks.
Riike on kaasaja maailmas samuti palju ja nende omavahelised suhted on keerulised. Oma tegevuse
kooskõlastamiseks on need loonud riikidevahelisi organisatsioone, andes viimastele üle osa oma volitusi
ja raha ning pannes neile osa oma kohustusi. Selle võimu ja rahaga teevad riikidevahelised
organisatsioonid muuhulgas ka majanduslikke otsuseid ja viivad neid ellu, lähtudes asutamislepinguga
määratud eesmärkidest, astuvad suhetesse riikide, ettevõtete, isegi üksikisikutega, lühidalt, talitlevad
samuti majandussubjektidena. Majandussubjektideks on:
a) üksikisikud (perekonnad),
b) ettevõtted,
c) riigid,
d) riikidevahelised organisatsioonid.
Maailmamajandusel pole mingeid erilisi subjekte, maailmamajanduse subjektid on needsamad, mis
majandusel üldse: üksikisikud (perekonnad), ettevõtted, riigid ja riikidevahelised organisatsioonid.
Maailmamajandus on lihtsalt suur: subjektide arv ja nende vahekorrad mitmepalgelised. Et kogu suhete
paljusest üldse mingit ülevaadet saada, tuleb väikesed ja liigarvukad subjektid rühmitada.
Maailmamajanduse geograafia traditsiooniliselt üles ehitatud kui riikide vaheliste majandussuhete
geograafia ja jätab kõrvale majandussuhted natsiooni sees. Riikide eeliseks rühmitamisüksusena on veel
see, et nende piirid ja koosseis - millised subjektid kuhu kuuluvad - on võrdlemisi täpselt teada ja selle
küsimuse lahendamiseks ei pea eraldi vaeva nägema.
Kuid riik-natsioone on praegusaja maailmas üle 200, nende vahel seega võimalik rohkem kui
200x200=40000 suhtepaari, millest ikka veel on väga raske omada selget ülevaadet. Ka on riik-natsioonid
väga erineva suurusega. Mitmed neist on õige väikesed, ühendades kõigest mõne miljoni või koguni alla
miljoni subjekti, samal ajal kui on selliseidki, millesse kuulub sadu miljoneid ja miljardeid subjekte.
Rühmitamisel on kasulik astuda veel üks samm ja ühendada subjektid veel suuremateks rühmadeks, mida
oleks kogu maailmas kõigest 10-15. Sellisteks kõrgemat järku rühmadeks on maailmajaod.
Tõsi, jutt ei ole traditsioonilistest, juba vanadele kreeklastele teadaolevatest maailmajagudest või
mandritest, mida õpitakse põhikoolis. Nondel puudub kahjuks sisemine ühtlus täiesti ja nad ei sobi
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kuidagi maailmamajanduse subjektide rühmadeks. Maailmajagude eristamine ja piiritlemine tuleb uuesti
ette võtta, taotledes nende sisemist ühtlust looduse, kultuuri ja ajaloo mõttes, sarnast asendit ja rolli
maailmamajanduses. See ülesanne on keeruline ega ole teaduses lõpuni lahendatud.
Maailmamajanduse tähtsateks subjektideks on:
1) regioonid ja riigid või maailmajaod kui riikiderühmad, niivõrd kui nad suhtlevad teiste taoliste
rühmadega;
2) rahvusvahelised ettevõtted;
3) riikidevahelised organisatsioonid.
Maailm on pidevas muutumises. Eriti kiiresti muutus maailm ja selle palet kujundav majandus 20nda
sajandi teisel poolel, mil majanduse suurus paljudes riikides kahekordistus aastakümnega. Paljud
majandusharud nagu rahandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, telekommunikatsiooni-teenused ja
meedia-meelelahutus on kujunenud ülemaailmseteks, kus tootmine ja tarbimine toimib üle maailma.
Üha sagedamini peab inimene, kes hoolitseb oma pere eest, ettevõtja, kes soovib kasvatada oma
kapitali, ja poliitik, kes peab võtma vastu kogu riigi või omavalitsuse inimestele ja ettevõtetele olulisi
otsuseid, esitame endale küsimuse: “Kuidas muutuvas maailmas toime tulla?”
Eriti kui maailma arengulised erinevused pidevalt kasvavad. Tulemaks toime majanduslikult
globaliseeruvas ja ühtlasi heaolu poolest üha vaesemaks Lõunaks ja üha rikkamaks Põhjaks ning
omakorda kolmeks majandustuumaks lõhenenud maailmas, tuleb seda muutvaid protsesse mõista.
Olemaks edukas tuleb osata globaalse maailma väljakutsetele vastata: kasutada selle poolt pakutavaid
võimalusi ja ühtlasi vältida Lääne ühiskonnaga kaasaskäivaid ohte. Tuleb püsida konkurentsis!
Mistahes riigi või regiooni konkurentsivõime sõltub igast elanikust, ettevõtjast ja poliitikust, sellest,
kuidas igaüks neist globaalse majanduse väljakutsele vastab. Seetõttu on oluline teada maailma
majandust mõjutavaid protsesse.

2. Maailma ja selle majanduste üldiseloomustus: kultuurid, tootmine, mahud, vood
Maailma riigid ja regioonid erinevad üksteisest oluliselt kultuuri, inimeste mõtlemislaadi ja majanduselu
poolest. Alljärgnevalt vaadeldakse neid erisusi ja eristumise põhjusi maailmajagude kaupa, võttes
analüüsi aluseks järgmised tegurid:
1) Looduskeskkonna, eriti agrokliima iseärasused. Agrokliimast sõltuv põllumajandus oli väga
kaua inimeste peamine tegevusvaldkond, mistõttu kliima on nii otseselt (kliimast sõltub
elukeskkonna kvaliteet) kui kaudselt (põllumajandus on kujundanud ajaloolise kultuurmaastiku
ja loonud aluse tööstuse ja omakorda asustuse arenguks) mõjutanud inimtegevust.
2) Asend maailma tuumalade suhtes. Majandusgeograafilisest asendist keskus-perifeeria joonel
sõltub paratamatult mistahes piirkonna areng: lähedus turgudele, kapitali kättesaadavus,
kaubavahetuse intensiivsus jms.
3) Rahvastikuprotsessid määravad oluliselt regiooni sisearengu: kas on probleem rahvastiku
vähenemises või hoopis selle kontrollimatus kasvus.
4) Kultuuriline omapära ja väärtussüsteem (religioon ja uskumused), mis on ajaloolise arengu
käigus välja kujunenud ja mis ehk isegi kõige olulisemalt mõjutab inimeste majanduslikku
käitumist ning määrab sisearengu võime läbi piirkonna edukuse.
Teadmine, et maailmas on olemas ka teised kultuurid ja äritegemise tavad kui Läänes, mõjus paljudele
Lääne äriliidritele globaliseerumise algaastatel küllalt šokeerivalt. Ameeriklastele on tavapärane kohe
asja kallale asuda. Jaapani või araabia ärimees soovib aga eelnevalt oma uue partneriga tutvuda, uurida
tema isikuomadusi ja peresuhteid, et veenduda, kas sellist inimest võib üldse usaldada. Tänaseks on
erinevate kultuuritavade ja nende paljususega lepitud ja enam ei üritata Jaapanis või Araabiamaades
käituda või, mis veel hullem, nõuda partneritelt euroopalikku või ameerikalikku käitumist.
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Kuid kultuurilised erinevused on märgatavad ka palju väiksemal territooriumil, olgu või Euroopa ja
Ameerika siseselt. Näiteks on täiesti omaette mormooni kultuur Utahis ja selgelt erinevad äritavad Idaja Lääneranniku linnades. Euroopas on tuntud brittide sarkastiline huumor, saksa täpsus, prantsuse
lõuna- ja veinikultuur ning hispaanlaste “manjaana”.
KIIL
Kultuuri olulisusest majanduse arengule
Jaak Maandi, kes töötas Rootsi arenguabiprogrammiga Lesotos, on rääkinud järgmise loo
Kanada abiprogrammi inimestel tekkis mõte arendada Lesotos, kus on head karjapidamise eeldused
(parasvöötmeline piisavate sademete ja rikkaliku rohukasvuga keskmäestiku platoo) agraarsel maal
lihaveiste kasvatust. Et suurendada eksporti ja nii ka sealsete inimeste elatustaset. Lesotosse viidi sinna
sobivat tõugu veised ja jagati need talunikele-maaomanikele. Mõne aasta pärast loodeti ekspordi
mineva toodangu kasvu.
Eksport aga kasvama ei hakanud. Kasvasid küll loomakarjad, mis ähvardasid ülekarjatamise tulemusel
hoopis keskkonnakatastroofiga. Mõistagi oli Kanada abiprogrammi meeskond mures ja kohale kutsuti
sotsioloogid. Viimastel piisas probleemist arusaamiseks paari intervjuu tegemisest kohalike
karjapidajatega. Nimelt hinnatakse kohaliku kultuuri väärtussüsteemis inimeste jõukust karja suuruse
järgi– mida suurem kari, seda kõvem mees. Lesotolaste jaoks ei olnud oluline raha hulk pangaarvel, ilus
auto ja suur maja nagu ameeriklastel-kanadalastel. Seetõttu ei müünud kohalikud talunikud oma karja
maha, vaid üha suurendasid seda. Sest nii oli nende suletult arenenud kultuuris aastasadadega välja
kujunenud.

3. Peamised tsivilisatsioonid ja usundid
Samuel Huntingtoni järgi on tsivilisatsioon suurim iseseisev olemusvorm, ilmselt kõige kauem kestnud
inimkooslused üldse. Tsivilisatsioonid on suured, sadade miljonitega mõõdetavad inimrühmad, keda
üksteisest eristab neile omane maailmavaade ja ellusuhtumine ning sel alusel kujunenud religioon,
filosoofiad, mõtlemis- ja toimimisviisid, kultuuripärand ning kõige selle taga olev omapärane ajalookäik.
Tsivilisatsioonid ei ole siiski igavesed, nad sünnivad, arenevad, kujunevad ümber ning hääbuvad.
Inimkonna ajaloo jooksul on eksisteerinud mitukümmend tsivilisatsiooni, praegusajal eritab Huntington
neid üheksa (tähestiku järjekorras): aafrika, buda, hiina, hindu, islami, jaapani, ladina-ameerika,
lääne,(vene) õigeusu (ortodoksi) tsivilisatsioon, mis siiski on küllalt lähedane lääne tsivilisatsioonile.
Nimetatud tsivilisatsioonidesse ei kuulu aga rida rahvaid, kelle ühiskondlik ja majanduslik areng pole
mitmesugustel põhjustel eriti kaugele edenenud. Neid nimetatakse mõnikord põlastavalt tsiviliseerimata,
koguni metsikuteks rahvasteks. Muidugi pole see õige - on ju neilgi rahvastel oma maailmavaade ja
kultuurisaavutused. Eeltoodud nimekirja peaks tingimata lisama rändrahvaste ja põlisameeriklaste
tsivilisatsioonid.
Olulisemad religioonid
Kristlik religioon on üle 2000 aasta vana ja sellest on välja kasvand rida usuvoolusid, sh. judaism (mida
peetakse tegelikult kristluse alusepanijaks), õigeusk, katoliiklus ja rida protestantlikke kirikud ja uusi
usulahke. Kristlus on levinuim usk enam kui 1,6 miljardi liikmega, kellest ca 57% on katoliiklased, 33%
protestandid ning 10% õigeusklikud. Maailmas on sadu kristlikke usulahke ja jätkuvalt tekivad ja
arenevad uued usulahud, kes oma liidrite järel joondudes tõlgendavad pühakirja oma moel ning loovad
nii mõnevõrra eristuvaid väärtussüsteeme.
Islam on suuruselt teine ja noorem usk, millele pani aluse prohvet Mohammed (elas 570-632), mistõttu
seda nimetatakse ka muhameedluseks. Islami pühakiri koraan lähtub paljuski kristlaste pühast raamatust
piiblist, kuid seda on täiendatud paljude kuivas ja kuumas kliimas oluliste keeldudega: ei tohi tarbida
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alkoholi, süüa segatoiduliste looma (sigade) liha jms. Islam on väga agressiivne ja kiiresti laienenud usk
enam kui miljardi usklikuga, kellest ca 70% kuulub sunniitide ja 10% šiiitide usulahku.
Hindusid on üle 700 miljoni ja nad jagunevad višunistideks (70%) ja šivaistideks (25%). Budism
kasvas välja hinduismist Siddharta Gautama (“Buda”) juhtimisel, kes elas 560-480 ema. Hinduismil ja
budismil ei ole personifitseeritud jumalat, kellesse uskuda, usutakse pigem inimeste ja maailmade
tsüklilisse arengusse, kusjuures iga inimene peab töötama iseendaga saavutamaks täiuslikkust.
Konfutsiaanlus on peamiselt levinud Ida-Aasias ja selle religiooni alusepanijaks oli K’ung fu-tsu, kes
elas 551-479 ema. See usk ei tunnista kõikeloovat jumalat, vaid kujutab loodust, inimesi ja kosmost
ühtse tervikuna. Inimestel on selles kõiksuses vaid üks elu ja tal tuleb täita oma roll saavutamaks
perfektsust nii moraalses kui vaimses sfääris oma eluaja jooksul, lunastust pärast surma ei usuta.
Paljudel loodusrahvastel (Siberi ja Ameerika põlisrahvad) või alles hiljuti “suurte uskude” poolt
allutatud rahvastel (nt. Aafrikas ja Okeaanias) on säilinud nn. paganlikud või loodususundid, millega
inimesed seletavad loodusnähtusi, korraldavad oma kooselu loodusega ja suhteid omavahel.
Tsivilisatsioonide kujunemine ja nende majanduskäitumise iseloomustus
Hiina tsivilisatsioonile pandi algus 1500 aastat enne meie ajaarvamist. Lähtudes konfutsiaanlikust ja
keiserliku Hiina traditsioonidest on hiinlased võimule väga kuulekad, kuid samas perekonnakesksed,
usinad ja ülimalt ettevõtlikud tööinimesed. Hiinas pole kunagi olnud demokraatiat. Ka Lääne mõistes
näiliselt demokraatlikud maad nagu Singapur ja Taiwan on sisuliselt ühe partei – võimueliidi – “pehmed
diktatuurid”. Võimueliit on hiina tsivilisatsiooni riikides poliitiline.
Jaapani tsivilisatsiooni liigitatakse mõnede uurijate poolt tänu selle konfutsiaanlikele juurtele ka ühtse
Ida-Aasia kultuuri alla, kuid et see eraldus hiina tsivilisatsioonist ajavahemikul 100-400 ja arenes pikka
aega täieliku isolatsioonis, siis on jaapani kultuur kasvanud piisavalt eripäraseks, et seda omaette välja
tuua. Suurem suletus (võrreldes Hiinaga) tähendab ka pikaajalisi traditsioone.
Hindu tsivilisatsioon on samuti väga vana – ca 4000 aastane, olles seega vanim tänapäevane
kultuurikooslus, millel on rikkad kuid ka majandusarengut pidurdavad traditsioonid. Jätkuvalt tugev
feodaalne kastisüsteem välistab ka lääneliku kapitalismi tekke. India valitsus ei suuda kontrollida oma
kiiresti kasvava rahvastiku kasvu, tagada elanikkonnale haridust ja tööhõivet.
Budistlik tsivilisatsioon domineerib maailma vaeseimates riikides Bhutanis, Nepaalis, Myanmaris,
Laoses ja Kambodžas.
Mõlema Indias tekkinud tsivilisatsiooni mõttelaadi iseloomustab usk saatusesse ning küllaltki passiivne
suhtumine elu ja selle probleemide vastu, äärmine kannatlikkus ja tolerants. Lõuna-Aasia
tsivilisatsioonide tõekspidamised: hindude lootus paremale elule järgmises elutsüklis või budistide
veendumus, et ilmalik elu on nii või teisiti armetu, on ilmselt nende nõrga majandusliku arengu üheks
peamiseks põhjuseks.
Islami tsivilisatsioon levis Araabia poolsaarelt kiiresti 7. sajandist alates. Islam tekkis Vana-Idamaade
muistsete tsivilisatsioonide ja nomaaditsivilisatsiooni hübriidina, kuid kujunes varakult terviklikuks ja
kõikehõlmavaks õpetuseks ja on, vähemalt oma mittefundamentaalsel kujul, Lääne tsivilisatsiooni
tugevaim ja elujõulisim konkurent. Täna on võimalik eristada araabia, pärsia, malai, türgi ja keskaasia alamtsivilisatsioone.
Kristlik tsivilisatsioon on maailmas niisiis enim levinud. Praegune Lääne tsivilisatsioon hõlmab
Euroopa läänepoolse osa (siit ka määratlus), Põhja-Ameerika ja Austraalia-Uus-Meremaa. Et
kapitalistlik tootmine hakkas arenema just protestantlikus Euroopas (Hansaliidu alad, Põhjamaad ja
Suurbritannia), siis on selle tsivilisatsiooni tuumikuks olnud Madalmaad, Inglismaa, Saksamaa,
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Põhjamaad ning anglikaani kiriku dominandi all arenenud inglise endised asumaad Põhja-Ameerikas ja
Kaug-Lõunas.
Maailma majanduse ajalugu 20nda sajandi keskpaigani oli valdavalt Lääne tsivilisatsiooni ajalugu.
Protestandid pöörasid ära piibli katoliiklikust tõlgendusest, mille kohaselt pidi lihtrahvas leppima oma
jumalast määratud juhtidega. Protestandid eeldasid, et iga inimene peab oskama ise pühakirja lugeda ja
jumalaga suhelda: üksikisik sai vabaks, kuid pidi endale võtma ka vastutuse: luterlase jumal on karm,
rahulolematu ja paljunõudev isa, kes piitsutab oma lapsi paremini käituma ja usinamalt töötama.
Ladina-Ameerika tsivilisatsioon on segu omaaegset katoliiklikust (siit ka nimi “ladina”) feodaalsest
Hispaania-Portugali ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika pärismaalaste kultuurist. Erinevalt Euroopast ei ole
Ladina-Ameerikas toimunud usureformatsioone, mis mõjutasid oluliselt ka Euroopa katoliiklike maade
inimesi ja valitsejaid demokraatlikumalt ja sotsiaalsemalt mõtlema. Ladina-Ameerika kultuuri on
oluliselt mõjutanud omaaegsed pärismaalaste üliautoritaarsed tsivilisatsioonid, enam Kesk-Ameerikas
vähem Argentiinas-Tšiilis. Samas võib Ladina-Ameerikat mööndustega arvata ka Lääne tsivilisatsiooni,
nüüd siis tänu USA majandusmõjule viimase allregiooniks.
Vene õigeusk pärineb tegelikult Kreekast ja Bütsantsist (Istanbul), millest üks on juba Euroopa Liidu
majandusruumi osa ja teine islamiusulise, kuid läänemeelse Türgi osa. Viikingite rajatud Kiievi
Venemaa võttis 988 omaks õigeusu, mida levitati kiiresti laienenud valdustes. Vahepealses ajaloos
mõjutasid Vene kultuuri ja rahvastiku arengut mongolite rüüsteretked ja Kuldhordi loomine.
Aafrika tsivilisatsiooni puhul ei ole teadlased ühte meelt. Liiga eripalgeline ja heterogeenne nii
religioosselt kui ka etniliselt on see Saharast lõunasse jääv kontinendi osa. Pole ühtset religiooni, mis
on tsivilisatsioonide tuumikuks. Tugevad hõimud lõhestati Euroopa kolonisaatorite poolt piiridega.
Lääne-Euroopast sissetoodud ristiusk ja ka idast-põhjast imporditud islam on sealses
kultuurikontekstis võõrad, et neid ei ole tänini omandatud.
4. Suurregioonid
Euroopa
Euroopa mõistel on hulk tähendusi. Väga sageli nimetatakse Euroopaks Vana-Kreeka traditsioonist
pärinevat maailmajagu, mille idapiir kulgeb mööda Uurali mägesid. Samas mõistetakse mujal maailmas
tänapäeval Euroopana ka ainult Euroopa Liidu liikmesriike. Üheks võimaluseks on käsitleda Euroopana
lääne tsivilisatsiooni riike põhja-idapoolkeral. Järgnevalt iseloomustataksegi Euroopat viimases
tähenduses.
Euroopa asub peamiselt parasvöötmes, ainult edelaosa ulatub vahemerelise ja põhjaosa lähispolaarse
ning polaarse kliimaga aladele. Parasvöötme nelja aastaajaga kliimas on moodustunud keskmise
viljakuse ja hea haritavusega mullad, mis võimaldavad edukalt tegelda põllumajandusega.
Põllukultuuride valik on siiski piiratud, aastas saab ainult ühe saagi ja ületalve peab säilitama suuri
varusid. See on aegade jooksul õpetanud inimesi ettenägelikkusele.
Mitmekesised loodusvarad võimaldasid varajast tööstuse arengut. Praeguseks on paljud maavarad
otsakorral. Rohkem leidub neid vaid ääremaadel, kus kaevandamis- ja transporditingimused on
raskemad ja kulutused suuremad. Mitmekesised loodusolud soodustasid majanduse spetsialiseerumist ja
kaubavahetuse arengut. Viimast soodustas ka looduslikult mitmekesine siseveeteede süsteem –
liigestatud ranniku ja heade laevasõidutingimustega Vahemeri ning põhjaosas Läänemeri, mille jätkuks
on kaugele sisemaale ulatuvad laevatatavad jõed.
Euroopa on Lääne tsivilisatsiooni sünni– ja väljakujunemise regioon. Kristlus, kreeka teadus ja rooma
õigus said alguse Vahemeremaadest, põimusid aegade jooksul ühtseks kultuuritervikuks ja levisid
teistesse piirkondadesse. Sisemiselt oli kreeka-rooma tsivilisatsioon siiski ebaühtlane: Rooma riigis
eristusid võrdlemisi selgelt kreekalikud ida- ja ladinakeelsed lääneprovintsid. See erinevus pärandus ka
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Lääne tsivilisatsioonile, mis kujunes kahes variandis. Kujunenud erinevusi arvestades saab Euroopa
jagada mitmeks allregiooniks.
Lääne tsivilisatsiooni oluline erinevus teistest on demokraatia valdav toimimine ühiskondlikus
korralduses, üksikisiku vabaduste ja inimõiguste tagamine ning enamuses maades ka sotsiaalne hoolivus.
See on vabastanud üksikisikute initsiatiivi ja loonud samas hästitoimivad riiklikud institutsioonid.
Protestantlik eetika tegi Max Weberi järgi võimalikuks kapitalismi – liigkasu võtmisel põhineva
majanduse arengu: tootmine turule, ettevõtte eristamine kodumajapidamisest, inimeste (tööjõu)
vabastamine pärisorjusest, kasumiarvestus, investeerimine jms., kuid hoiatas samas liiale minemast.
Euroopa allregioonid. Üsna segamatult arenenud Lääne-Euroopa tsivilisatsioon osutus kõige
elujõulisemaks. Levides üle maailma, hakkas see tugevasti mõjutama ülejäänud maailma arengut. KaguEuroopa ehk Balkanimaad vallutasid 14.-16. sajandil islamitsivilisatsiooni esindavad turgi hõimud.
Kagu-Euroopa kuulumist Euroopasse vaidlustatakse tänapäeval palju sagedamini kui Ida-Euroopa
kuulumist. Ida-Euroopa langes 13. sajandil nomaaditsivilisatsiooni esindavate mongolite võimu alla
ja sealsed rahvad võtsid mongolitelt üle mõned nomaaditsivilisatsiooni jooned, eriti poliitilises
kultuuris. Nõrgenenud kujul on need säilinud tänaseni. Nende säilimisele aitas kaasa hilisem Siberi ja
Sise-Aasia rändrahvaste allutamine ja lülitamine Vene riigi koosseisu. Nõnda osales Ida-Euroopagi
maailma läänestamise protsessis.
Vene kultuuris on nii rändrahvaste, sisemaa loodusrahvaste kui ka Euroopa, eriti prantsuse ja (balti)
saksa kultuuri mõjusid. Venemaa ajaloos on olnud nii läänestumise kui ka omaette tõmbumise
perioode. Vene õigeusu tsivilisatsioon on küllalt lähedane Läänele, kuid institutsionaalselt on sellel
mitmed Ida kultuuridele iseloomulikud jooned: tsentraalne valitsemine, demokraatia puudumine,
lihtrahvaga vähene. Samas on Ida-Euroopa elanikkond küllaltki haritud, urbaniseerunud ja
tööstustootmises vilunud. Venemaa on ka ilmselt liitumas Lääne majanduslike ja sõjaliste
struktuuridega, sest vajab nii uusi tehnoloogiad kui ka liitlasi kiiresti areneva Hiina ja ekspansiivsete
islamimaade vastu.
Lisaks kolmele allregioonile saab eristada veel siirdeala, Vahe-Euroopa, mille elanike kultuuris ja
maailmanägemises põimuvad lääne-euroopalikud jooned ida-euroopalikega põhja pool (Baltimaades
ja Poolas) ning kagu-euroopalikega lõuna pool (Ungaris, Rumeenias ja Horvaatias).
Euroopa poliitiline kaart
Keerulise ajaloo tulemusena on Euroopa poliitiliselt killustunud. Siin on 48 üldtunnustatud iseseisvat
riiki ja üks koloonia, lisaks kolm peaaegu iseseisvat riiklikku moodustist ja neli tunnustamata riiki.
Paljud Euroopa riigid on seejuures liitriigid, mille koosseisu kuuluvad ulatusliku autonoomiaga
vähemusrahvuste piirkonnad või osariigid. Seda arvestades ületab riigitaoliste moodustiste üldarv
Euroopas kindlasti 100 piiri. Enamik Euroopa riike on seetõttu väike- või koguni pisiriigid.
Majanduslikult võimsuselt kuulub üheksa Euroopa riiki suurriikide hulka, rahvaarvult on nad
ülemaailmselt pigem keskmised.
Euroopa riigid on valdavas enamuses kõrgeltarenenud maad. Eriti kõrge majanduslik ja inimarengu tase
on saavutatud Lääne-Euroopas. Ida- ja Vahe-Euroopa riigid kannatavad veel tugevasti 20. sajandi
kommunistliku sotsiaal-majandusliku eksperimendi tagajärgede all ja elujärg nendes on tunduvalt
madalam kui Lääne-Euroopas. Kõige mahajäänum ja arengutasemetelt ka kõige ebaühtlasem piirkond
on Kagu-Euroopa.
Euroopa panus maailmamajandusse
Euroopa oli maailmamajanduse rajaja ja praegugi on ta üks kolmest maailmamajanduse keskmest, kuigi
tema tähtsus on vähenenud. Euroopa rolli maailmas on kandnud peamiselt Lääne-Euroopa, vaatamata
sellele, et oli ise kuni 20. sajandi keskpaigani killustunud üksteisega vaenutsevateks riikideks. Alles
Euroopa Liidu loomine 20. sajandi teisel poolel võimaldas Lääne-Euroopa jõud ühendada ja loodetavasti
aitab lähiajal toimuv EL laienemine säilitada regiooni tähtsat rolli maailmamajanduses.
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Euroopa, eriti Lääne-Euroopa riikidel on arenenud põllumajandus, mis on suuteline elanikkonda
varustama kõigi parasvöötme saadustega. Mujalt tuleb siiski sisse vedada toiduaineid ja
põllumajanduslikku toorainet (puuvilla, troopilisi puuvilju, kohvi, kakaod, teed jm), mille soojanõudlus
on oluliselt suurem. Sisse veetakse ka suur kogus loomasööta, mille kasvatamine on Põhja-Ameerikas
tunduvalt odavam.
Maavarade, sh energiavarade poolest on Euroopa võrdlemisi vaene ja mäetööstus ei etenda kaasaegses
majanduses kuigi suurt osa. Tööstustoore tuleb osta teistest regioonidest. Eriti tugevasti sõltub Euroopa
ülejäänud maailmast energiaallikate osas, neid on rikkalikult vaid Venemaal.
Euroopa majanduse tugev külg on töötlev tööstus, eriti mitmesuguste masinate, seadmete ja kemikaalide
valmistamine, mida on juba väga pikka aega eksporditud ka teistele regioonidele. Kuid
kõrgtehnoloogilise tootmise areng ei ole piisavalt kiire isegi mitte Lääne-Euroopas, rääkimata teistest
allregioonidest.
Teenindussektor on juhtival kohal peaaegu kõigi Euroopa riikide majanduses, kuid enamvähem piisavalt
on see välja arenenud siiski vaid Lääne-Euroopas. Euroopa on ülemaailmse tähtsusega turismipiirkond.
Hariduse, tootearenduse ja panganduse arengult jääb ta siiski Põhja-Ameerikast maha, kuigi edestab veel
selgelt ülejäänud maailma.
Rahvastik
Demograafiline üleminek on toimunud peaaegu kõigis Euroopa riikides ja rahvastiku loomulik iive on
nullilähedane. 1990. aastatel leidis enamikus postkommunistlikes ja Lõuna-Euroopa maades aset
sündimuse täiendav langus, mistõttu nende riikide elanikkond kahaneb. Osaliselt hüvitab seda
kahanemist siiski sisseränne, sest peaaegu kõik Euroopa riigid on muutunud sisserännumaadeks.
Euroopasse tullakse eelkõige Ees-Aasiast ja Kariibi mere piirkonnast. Euroopa enda piires toimub
ümberasumine Ida- ja Vahe-Euroopast läände, väljaränne Kagu-Euroopast on aga lõppemas.
Euroopas on kõikjal kujunenud industriaalajastu asulastik ja Lääne-Euroopas on see juba suuresti
infoajastu omaks ümber kujunenud.
Euroopa on rahvusriikide regioon, peaaegu kõik vähegi arvukamad ja arenenumad etnosed omavad
iseseisvat riiki või vähemalt omavalitsust. Peamine etniline probleem Euroopas on etniliste ja riigipiiride
erinevus, mille tõttu osa rahvuskaaslasi elab võõras riigis, moodustades seal vähemusrahvuse. See
probleem puudutab paljusid Euroopa rahvusi, kuid enamasti on suudetud konflikte vältida. Veriseid
konflikte on rahvusküsimused tekitanud vaid Kagu-Euroopas (Bosnia ja Kosovo sõjad) Küprosel, ka
Põhja-Iirimaal.
Enam probleeme tekib sisserännanutega, kes üldjuhul ei soovi üle võtta põliselanike kultuurinorme, kuid
kes samas on kaotanud sideme ka oma päritolumaaga ja segreeeruvad suurlinnades rahvuspiirkondadeks.
Sellised on näiteks prantsusearaablased ja britimoslemid. Saksatürklaste ning eriti eestivenelaste puhul
on kultuurierinevus ja –konflikt põliselanike ning sisserännanute vahel märksa väiksem.
Põhja-Ameerika
Põhja-Ameerika suurregioon on veidi väiksem kui samanimeline manner, hõlmates kaks riiki – USA ja
Kanada. Põhja-Ameerika asustasid 16.-19. sajandil eurooplased, kes tõid kaasa lääne tsivilisatsiooni ja
jätkasid ookeani taga Euroopa ajalugu. Põliselanikud hävitati või tõrjuti elama ääremaadele. Seega võib
kultuuriliselt ja ajalooliselt Põhja-Ameerikat käsitleda Uus–Euroopana.
Põhja-Ameerika loodus on veelgi mitmekesisem ja rikkam kui Euroopas. Looduslikult on PõhjaAmeerika kirdeosa, kust regiooni uusaegne areng alguse sai, äärmiselt sarnane Euroopaga. Regiooni
põhjaosa (Kanada ja Alaska) etendab sama rolli, mis lähisarktilised ääremaad Euroopas. Põhja8

Ameerikal on olemas ka oma vahemerelise loodusega piirkond – California. Euroopast erinevalt kuulub
Põhja-Ameerikale aga ka suur niiske lähistroopika piirkond, kus põllumajanduse eeldused on igati
soodsad. Tööstusliku tähtsusega loodusvarasid leidub siin tunduvalt rohkem kui Euroopas ja nende
varud pole veel ammendunud (sütt ja maake veetakse isegi Euroopasse).
Lääne tsivilisatsioon on Põhja-Ameerikas valitsenud peaaegu 400 aastat. Uusasunikud jätsid Euroopasse
maha sealsed vananenud ja arengut pidurdanud ühiskonnakorralduse, võtsid aga kaasa kõik väärtusliku.
Põhja-Ameerika rikkalikus looduses suutsid uusasukad rajada väga kiiresti arenevad ühiskonnad, mille
edenemist vaid harva pidurdas sõjategevus (viimane sõda Põhja-Ameerikas lõppes 1865. aastal).
Tõsi, usk jumalasse ja askeetlus on ka Läänes ja eriti Ameerikas ajapikku asendunud usuga
majanduskasvu, rahasse ja tehnoloogiasse. Väheses tarbimises ameeriklasi küll süüdistada ei saa.
20ndal sajandil USA alltsivilisatsiooni Euroopaga ühendanud majanduskoostöö, seismine demokraatia ja
ühise julgeoleku eest (eriti külma sõja päevil). Distantseerutakse aga üha enam kultuuri- ja
sotsiaalpoliitika ning majandushuvide pinnal.
Põhja-Ameerikas algselt tekkinud väikesed riigid ühinesid kaheks suureks liitriigiks. USA on 51 osariigi
lahutamatu liit, Kanada aga liit 10 provintsi vahel, kusjuures Kanada provintsid on märksa iseseisvamad
kui USA osariigid. Osariikide ja provintside iseseisvuse oskusliku ühendamise poolest nende
solidaarsuse ja koostööga on Põhja-Ameerika heaks eeskujuks Euroopa Liidule ja muulegi maailmale.
Ameerika majandusedu tagaski suur majandusruum ja Euroopale iseloomuliku killustatuse puudumine.
Kogu 20. sajandi jooksul on Põhja-Ameerika olnud maailmamajanduse võimsaim jõud, kes on koos
Euroopaga suunanud ja kontrollinud kogu maailma arengut.
Põhja-Ameerika majandus
Põhja-Ameerikas on põllumajanduses hõivatud vaid väike osa rahvastikust, kuid tänu heale
töökorraldusele ja suurepärastele loodusoludele suudavad nad toota suures koguses mitmesuguseid
põllumajandussaadusi. Tegelikult suudaks Põhja-Ameerika rahuldavalt ära toita kogu maailma
rahvastiku, kui ainult arengumaade elanikud neid saadusi osta jõuaks. Juba praegu varustavad PõhjaAmeerika riigid olulist osa maailmast teravilja, loomasööda, linnu- ja veiselihaga, puuvilla ning
tubakaga.
Hästi on arenenud ka Põhja-Ameerika mäetööstus, mujalt on vaja osta vaid mitmeid metallimaake.
Põhja-Ameerika on suurim energiatootja, kuid samas ka suurim tarbija, puudujääv osa imporditakse
peamiselt Ladina-Ameerikast. Kuid sütt veetakse suurtes kogustes ka teistesse regioonidesse.
Töötleva tööstuse roll on Põhja-Ameerika majanduses suur, väga hästi on arenenud pea kõik töötleva
tööstuse harud. Kõrgtehnoloogilises tootmises edestab USA kogu ülejäänud maailma. USA ei ekspordi
suurtes kogustes mitte ainult uusimaid masinaid, seadmeid, kemikaale, tarbekaupu, vaid ka
töökorraldusviise.
Veelgi edukamalt toimib USA teenustesektor. Peaaegu kõigis teenindusmajanduse harudes kuulub USAle kindel esikoht maailmas, meelelahutussektori on ta peaaegu täielikult monopoliseerinud.
Üheks Põhja-Ameerika omapäraks on USA täielik majanduslik ja kultuuriline domineerimine Kanada
üle. Ainult põllumajanduses on Kanada USA-le konkurent. Kanada mäe- ja metsatööstus on USA
toorainega varustaja, Kanada töötlev tööstus – USA firmade alltöövõtja.

Põhja-Ameerika rahvastik ja kultuur
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Demograafiline siire on ka Põhja-Ameerikas lõppenud ja loomulik iive nullilähedane, kuid mõlema riigi
rahvaarv kasvab kiiresti sisserände tõttu. Praegusel ajal tuleb enamik sisserändajaid Ladina-Ameerikast
ja Aasiast.
Industriaalajastu suurte linnastute ümberkujunemine infoajastu asulatevõrguks on Põhja-Ameerikas juba
üsna kaugele jõudnud. Väiketalud ja -linnad hääbuvad kiiresti ja üle poole põhja-ameeriklastest elab
suuremates linnades või nende vahetusse lähedusse jäävates eeslinnades. Maal ja väikelinnades elab
vaevalt 10% rahvastikust. Selles osas ei jää Kanada USA-st maha, pigem isegi edestab teda.
USA põhirahvuseks on ameeriklased, mis kujunes ingliskeelse tuumiku ümber, millega on liitunud
sisserännanuid kogu maailmast. Pidevalt saabuvad sisserändajad sulanduvad järk-järgult ameeriklaste
hulka. Hilisemad sisserändajad, kes on oma varasema etnilise kuuluvuse osaliselt veel säilitanud,
moodustavad rahvastikust siiski umbes viiendiku. Põlisameeriklasi on vähe säilinud.
Kanadas tekkis uue rahvuse kujunemisel kaks tuumikut. Ingliskeelne tuumik sulatas endasse enamiku
sisserändajaid ja arenes väga sarnaselt ameeriklastega, ka tagajärg – anglokanada rahvus on
ameeriklastega väga sarnane. Kanada prantslased ei soovinud kuigivõrd suurt hulka sisserändajaid
ümber rahvustada, kuid 250 aasta pikkune eraldi areng on tekitanud nendegi kultuuris Euroopa
prantslastega võrreldes erinevaid jooni, nii et nemadki on uus rahvus.
Kaug-Lõuna
Lääne tsivilisatsioon on levinud ka lõunapoolkeral, tüüpilisimal kujul Austraalias ja Uus-Meremaal.
Seegi piirkond on asustatud väljarändajatega Euroopast, kes jätkasid kodumaa kultuuri ja ajalugu ning
tõrjusid põlisrahvastiku välja. Erinevalt Põhja-Ameerikast on Austraalia palju noorem, euroopalik areng
on seal kestnud umbes 200 aastat ning seetõttu pole põhja-ameerikalikku küpsust veel saavutatud.
Kliima on aasta läbi soe, kuid kuivavõitu, mistõttu põllumajanduses saab arendada vaid teatud harusid.
Maavarasid leidub regioonis rikkalikult, kuid suur kaugus teistest maailmajagudest on teatud takistuseks
maailmamajandusse sulandumisel.
Oluline on Austraalia ja Uus-Meremaa panus vaid põllumajandussaaduste (eriti teravilja, villa ja liha) ja
mäetööstuse toodangul (maagid, süsi) maailmamajanduse tarbeks. Töötlev tööstus ja teenindussektor on
arenenud sedavõrd, et tagada arenenud maale vajalik majanduse struktuur ja elujärg – mõlemad maad
kuuluvad maailma rikkaimate hulka.
Rahvastiku- ja etnilistelt protsessidelt on Austraalia ja Uus-Meremaa väga sarnased Põhja-Ameerikaga.
Kuid erinevalt Põhja-Ameerikast on need kaks riiki üksteisest eemal (vahemaa ületab 2000 km) ja
väiksem Uus-Meremaa ei sõltu suuremast Austraaliast kaugeltki mitte nii tugevasti kui Kanada USA-st.
Ladina-Ameerika
Ladina-Ameerika hõlmab Lõuna- ja Kesk-Ameerika riigid ning Mehhiko Põhja-Ameerikast. See on suur
ja kontrastiderohke suurregioon nii looduslikus kui ka majanduslikus mõttes. Suuremale osale LadinaAmeerikast on iseloomulik palav ja niiske kliima, mis on heaks eelduseks põllumajandusega
tegelemisel. Rikkalikud loodusvarad, mida leidub rohkesti mandri siseosas ja mägedes, on veel suuresti
kasutusele võtmata.
Sarnaselt Põhja-Ameerikaga on ka Ladina-Ameerika ajalugu ning kultuuri tugevasti mõjutanud
eurooplaste kolonisatsioon, samas võib täheldada ka olulisi erinevusi. Hispaania ja Portugal, kes 16.
sajandil Ladina-Ameerika koloniseerisid, olid mahajäänuma ühiskonnakorraldusega kui PõhjaAmeerikat asustanud Suurbritannia ja Prantsusmaa. Seega algas Ladina-Ameerika majanduslik areng
madalamalt tasemelt kui Põhja-Ameerikas.
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Ladina-Ameerika põhiliseks omapäraks on kolme tsivilisatsiooni segunemine, mis regiooni erinevates
piirkondades on vastavalt ühe või teise komponendi osatähtsusele erinev. Mehhikost Paraguayni nn.
Hispano-Ameerikas etendas põlisrahvaste indiaanlaste tsivilisatsioon Lääne omaga enamvähem võrdset
rolli, neegritsivilisatsiooni mõju oli seal võrdlemisi väike. Brasiilias ja Kariibias segunes Lääne
tsivilisatsioon peamiselt neegritsivilisatsiooniga ja indiaanlaste mõju jäi nõrgaks. Ladina-Ameerika
lõunaosas, kus põlisameeriklasi oli vähe ja kuhu neegerorje ei toodud, jäi Lääne tsivilisatsioon
võrdlemisi muutumatuks. Seal kujunes Austraaliaga mõnevõrra sarnane ühiskond loodusolude ja
majanduse profiili poolest. Küll on erinev keel, kultuur ja riigi toimimine.
Ladina-Ameerikale on iseloomulik korporatiivne autoritaarne kultuur, jätkub väikese grupi omaaegse
suurmaaomanikest eliidi ülemvõim, kellele tänaseks on lisandunud ennekõike USA suurettevõtete
esindused. Riikide valitsusaparaadid on korrumpeerunud, demokraatiat läänelikus mõistes pole,
sagedased on sõjaväelised riigipöörded.
Majanduse arengut ja seaduslikkust ei suudeta kontrollida ja see on põhjustanud ridamisi
majanduskriise. Stiihiline tööstuskasv on toonud kaasa ülelinnastumise ning “kaasproduktina” ülikõrge
kuritegevuse. Ladina-Ameerika elanikkonna hariduse- ja tööoskuste tase on madal, sotsiaalabi- ja
tervishoiusüsteemid ei toimi.
Ladina-Ameerika majandus
Sajandeid oli Ladina-Ameerika peamiselt istandussaaduste ja maakide, hiljem ka nafta tootja ja
eksportija. Algselt sõltuti peamiselt Lääne-Euroopast, kuid 19. sajandi keskpaigast hakkas tugevnema
USA majanduslik ja poliitiline mõju ning 20. sajandi teisel poolel muutus Ladina-Ameerika
alltöövõtjaks ameerika päritolu rahvusvahelistele firmadele pälvides nimetuse “USA tagahoov”.
Tänaseks on Ladina-Ameerika riigid majandusliku arengutaseme näitajatelt väga erinevad, kuid need on
siiski kõrgemad kui teistes arengumaades. Ülekaalus on uustööstusmaad. Suhteliselt edukad on olnud
Mehhiko, Venezuela, Brasilia, Argentiina, Tšiili ja Uruguai. Traditsioonilised majandussektorid –
istandused, omatarbeline põllumajandus ja mäetööstus on siiski kõikjal säilinud. Kariibia pisiriigid on
valdavalt istandusriigid, nn. banaanivabariigid, kus istandusmajandust mitmekesistab kiiresti arenev
turismisektor.
Ladina-Ameerika rahvastik
Ladina-Ameerikas elab 8,5% maailma rahvastikust. Tihedamini on asustatud rannikupiirkonnad.
Arenenumad riigid on demograafilise ülemineku enam-vähem läbinud, loomulik iive on tugevasti
langenud ja rahvaarv kasvab vähem kui 1% aastas. Vähem arenenud riigid on veel demograafilise
plahvatuse faasis, iive on äärmiselt kõrge ja rahvaarv kasvab 3-4% aastas. Ladina-Ameerika
väljarännupiirkond, eelkõige lahkutakse Mehhikost ja Kariibia riikidest USA-sse, Lõuna-Ameerikast ka
Lääne-Euroopasse.
Infoajastu linnadevõrku on kaasa haaratud vaid riikide pealinnad, tähtsamad sadamalinnad ning mõni
suurem provintsilinn. Nende kaudu jõuavad Ladina-Ameerika tooraine ning põllumajandussaadused
maailmaturule, seal paiknevad peamised alltöövõtuettevõtted. Lõuna-Ameerika linnadele on iseloomulik
ülerahvastatus. Sealsetes suurlinnades kujunes kõige varem ja kõige selgemini välja arengumaade
linnadele tüüpiline sisestruktuur: jõukama rahvastikuga kesklinnakvartaleid ümbritsevad arvukad
vaesunud rahvastikuga slummid.
Et maarahvastik on veel enamikes riikides ülekaalus ja loomulik iive kõrge, siis jätkub inimeste ränne
linnadesse ning linnade vaestekvartalid kasvavad kiiresti. Suurem osa provintsilinnu kasvavad aeglaselt,
seal pole nii selget vahet rikka kesklinna ja vaeste äärelinnade vahel. Need on agraarajastu linnad, mis
teenindavad ümbruskonna maarahvast, varustades neid tööstuskaupade, käsitöösaaduste ning väheste
teenustega, mida inimesed hankida jõuavad. Tööstuslinnu, milleks on enamasti kaevanduslinnad, on
vähe.
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Sarnaselt Põhja-Ameerikaga toimub ka Ladina-Ameerikas uute rahvuste kujunemine. Tugevasti on see
takerdunud Hispano-Ameerika riikides, kus külades elab peamiselt põlisetnostesse kuuluv rahvastik,
linnade marginaalne rahvastik on aga üleminekuprotsessis - jagamata enam põlisameeriklaste
kultuurinorme, pole nad korralikult omandanud ka valitseva rahvuse kultuuri.
Uute rahvuste moodustumine jätkub ka mitmes Kariibia pisiriigis. Ühest küljest pidurdab seda
ettevõtlike inimeste väljaränne, teisalt aga suletud kultuurikogukondadena elavate neegrite omavahelised
konfliktid, mis väljendub soovimatuses sulanduda ei valitsevasse rahvusse ega ka omavahel
Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika islamimaad
Ees-Aasia ulatub idas Lõuna-Aasia ja Põhjas Venemaani. Põhja-Aafrikas ja Ees-Aasia jääb
lähistroopiliste- ja troopiliste kõrbete ning oaaside alale. Kõrbed võimaldavad vaid rändkarjandusega
tegelemist ja suudavad elatada vähest rahvastikku. Oaasides on võimalik mitmekülgne põllumajandus ja
väga tihe rahvastik.
Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika oaasid on Vana Maailma vanimate tsivilisatsioonide (Egiptuse, Babüloonia,
Vana-Pärsia) sünnikohad, mille pikka ajalugu läbib punase joonena kõrbe- ja oaasirahvaste omavaheline
võitlus. Õitsenguaegadel allutasid oaasielanikud, tuginedes oma jõukusele ja organiseeritusele,
kõrberändlejad endale, viimased tavatsesid osaasielanikke aga röövida. Kõrbe- ning oaasielanike
igipõlist konflikti leevendas alles islami religiooni teke ning levik, ehkki ka see ei suutnud kõrbe ja oaasi
elanikke täielikult lepitada. Oaaside islam on sallivam ja avatum välismõjudele, kõrberändlejate islam
fundamentaalsem ja sallimatum.
Enamikes Islamimaades on religioon oluline osa riigi poliitikast: üritatakse levitada islamit ja
vastandatakse end kristlusele, Läänele ja judaismile. Islamimaade seas on monarhiaid, diktatuuririike ja
demokraatlikke vabariike.
Türgi on teadlikult lähenenud Läänele, kasutusse on võetud ladina tähestik, domineerib parlamentaarne
demokraatia. Malai islam ollakse samuti teiste uskude suhtes tolerantsed, tegutsetakse edukalt äris ja
“mängitakse” isegi vabasid valimisi. Omaette grupi moodustavad endise Nõukogude Liidu Kesk-Aasia
islamimaad ja Aserbaidžaan, mis on samuti küllaltki ilmalikud ja nõrgema usuga, kuid autokraatlikud ja
jätkuvalt sõltuvad Venemaast.
Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika islamiriigid on aga tõsiusklikud, ehkki enamus neist sunniitlikest maadest ei
ole teiste uskude suhtes sedavõrd sallimatud kui šiiitlikud Iraan ja Iraak. Viimastes on usk ja poliitika
ning majandus tihedalt seotud, nad tegelevad aktiivselt islami levitamise ning tõenäoliselt ka
Lääneriikide ja eriti USA vastu suunatud rahvusvahelise terrorismi mahitamisega. Siin leiame valdavalt
monarhiaid ja diktatuure. Osades maades korraldatakse ka valimisi, kuid riigijuhid kipuvad seal olema
suurte volitustega, autoritaarsed ja “tagasivalitavad”.
Majandus
Põhja-Aafrika ja Ees-Aasia islamimaad oleksid täna ilmselt vaesed, kui nende territooriumil ei
paikneks ligi 2/3 maailma naftavarudest. See on taganud paljudele neist suured tulud ja võimaluse
arendada majandust. Vähesed on seda rikkust küll otstarbekalt kasutanud ja nii on suur osa
rahvastikust jätkuvalt vaene.
Araabiamaade majanduse areng on oluliselt piiratud religioonist ja traditsioonidest. Näiteks ei tohi
koraani järgi võtta liigkasu ehk intressi, mis tähendab, et maailmas pole ka suuri Araabia panku. Araabia
naftadollareid hoiavad ja investeerivad peamiselt Euroopa ja off-shore pangad. Ka ei tööta
karjakasvatajaist araablased põhimõteliselt tööstuses, töölisi tuuakse Indiast ja professionaalsete
hokimeeskondade mängijaid Euroopast-Ameerikast.
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Oaasides on küll head põllumaad, kuid viljakaid oaase on vähe. Vett põllumaade niisutamiseks ja
laiendamiseks on samuti vähe. Pealegi tekitab läbi mitme riigi voolavate jõgede vee jaotamine tülisid ja
isegi sõdu. Ebaõige niisutamine ohustab põlde ja need võivad kergesti elututeks soolaväljadeks muutuda.
Selliseid surnud oaase leidub regioonis mitmeid. Kalavarud on tühised, metsa kasvab vaid mägistes
piirkondades ja sedagi peab hoidma, et vähendada erosiooniohtu.
Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika ühiskondlik areng on olnud väga aeglane ja regiooni panus
maailmamajandusse seisneb vaid nafta, maagaasi ja puuvilla ekspordis. Mitmed islamimaad on silmitsi
nii kõrgete ametnike korruptsiooni kui ka kontrollimatu rahvastiku kasvu ja sotsiaalprobleemidega.
Poliitiline kaart
Enamasti on islamimaad keskmise suurusega riigid, pisiriike leidub Pärsia lahe lõunakaldal. Suurriik on
Pakistan, ehkki väga vaene, kahtlemisi ka Iraan ja Egiptus. Riigipiirid läbivad tihti asustamata kõrbe- või
mägialasid ja on lõplikult kindlaks määramata. Paljudel regiooni riikidel on tulnud läbi elada piiritülisid
ja mitmed neist on siiani lõplikult lahendamata.
Ühiskonna iseloomult ja majanduse arengutasemelt jagunevad Põhja-Aafrika ja Ees-Aasia islamiriigid
kolmeks rühmaks. Mõningal määral läänestunud ning teatud edusamme saavutanud arengumaad on
Maroko, Al_eeria, Tuneesia, Egiptus, Süüria, Iraan, ja Pakistan. Neist väärib uustööstusmaa nime vaid
Tuneesia. Nende majandus on võrdlemisi mitmekülgne. Nafta, maagaas ja puuvill on olulisimad,
kuigivõrd on arenenud ka teraviljakasvatus ja aiandus, käsitöö ning töötlev tööstus. Võimaluse korral
kaevandatakse muidki maavarasid. Rändkarjandus hääbub, kõrbed tühjenevad sellestki vähesest
rahvastikust, mis seal oli. Üldine elujärg on siiski madal, ühiskonnasisesed kontrastid aga mitte nii
teravad kui Ladina-Ameerikas.
Naftariigid Liibüa, Saudi Araabia, Iraak, Kuveit, Bahrein, Katar, Ühendemiraadid, Aserdaid_aan,
Turkmenistan ja Oman saavad suuri tulusid nafta müümisest maailmaturul. Maagaas on tavaliselt
teisejärguline, olles vaid Turkmenistanis tähtsam kui nafta. Muud majandussektorid olid veel hiljuti
äärmiselt kehvad, mõnes väikeriigis leidus vaid rändkarjandust ja kalapüüki. Viimasel 30 aastal on
valitsused naftatulusid investeerinud uute oaaside rajamiseks, põllumajanduse ja veonduse, kuigivõrd ka
teenustesektori arendamiseks ning rahva elujärje ja haridustaseme tõstmiseks. Edukamad on selles vallas
olnud Saudi Araabia ja Liibüa. Rändkarjandus on uutes oludes praktiliselt välja surnud, kergem on
tasuvat tööd leida naftatööstuses.
Naftaleiukohtade otsimisel ja tootmiseks ettevalmistamisel, samuti nafta müügi korraldamisel sõltuvad
naftariigid tugevasti inforiikidest. Muudes valdkondades on naftariigid aga vähe läänestunud. Kõik nad
on diktatuurid või despootiad, mis suhtuvad vaenulikult nii Lääne tsivilisatsiooni kui fundamentaalsesse
islamisse. Ühiskonnad on rikkad ja osaliselt ka haritud, kuid ometi väga traditsioonipärased.
Vähim arenenud maad (Mauretania, Sudaan, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Jordaania, Jeemen,
Usbekistan, Afganistan, Tadžikistan), kellel puuduvad olulised loodusvarad või keda pole halva asendi
või ajaloo omapära tõttu maailmamajandusse kaasatud. Nende riikide majanduses domineerib
traditsiooniline vähetootlik oaasipõllumajandus, käsitöö ja rändkarjandus. Mõnel pool tegeletakse
vähetulusa mäetööstusega. Rahvaarvu kasvu tõttu ei suuda need majandusharud enam inimesi elatada,
uute rajamiseks pole aga ei kapitali, teadmisi, tooraineressursse ega turgusid.

Rahvastik
Demograafiline üleminek on Ees-Aasia ja Põhja-Aafrika riikides veel pooleli ja kolme riigitüübi lõikes
väga erinev. Kõige enam on see edenenud arengumaades, kus sündimus on hakanud langema.
Suremus on juba võrdlemisi madal, nii et rahvaarv kasvab õige kiiresti. Naftariikides on nõrgema
läänestumise tõttu sündimus endiselt kõrgem, suremus aga tänu heale elujärjele madal ja seal on
loomulik iive väga kõrge. Näiteks Liibüa rahvaarv on mõnel aastal kasvanud 4%. Vähim arenenud
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maades on sündimus samuti kõrge, kuid raske elu tõttu on seal kõrge ka suremus, seega pole loomulik
iive suur.
Regiooni rahvaarv on suur ja selle kiire kasvamine tekitab tõsiseid probleeme riikide valitsustele, kellel
napib vahendeid noortele hariduse andmiseks ja töökohtadega kindlustamiseks. Rahvusvahelised ja
riigisisesed ränded pole Ees-Aasias eriti elavad, kuigi on viimasel ajal kasvanud. Rahvusvaheliselt on
olulised kaks rändesuunda: a) väljaränne Euroopasse, b) sisseränne naftariikidesse regioonist (eriti
Egiptusest) kui ka islamimaadest mujalt maailmast (eriti Bangladeshist ja Pakistanist).
Etnilised probleemid on eriti teravad indoeuroopa-turgi subkontinendil ja Pakistanis, kus valitsev rahvus
moodustab veidi üle poole kogu riigi rahvastikust ja peaaegu pool kuulub kultuuriliselt ja tihti ka
majanduslikult allasurutud vähemusetnostesse. Ehkki islami usk suudab etniliste konfliktide teravust
veidi leevendada, ometi puhkevad mässud ja kodusõjad kaunis tihti. Sageli elab oluline osa valitsevat
rahvust hoopis teise riigi territooriumil, olles seal allasurutud vähemusetnos (näiteks
tad_ikid
Afganistanis ja Usbekistanis, afgaaanid Pakistanis, turkmeenid ja aserid Iraanis jne. Euroopas tekitas see
omal ajal riikidevahelisi konflikte, kuid Hommikumaade areng pole veel niikaugele jõudnud.
Araabiamaade ja Põhja-Aafrika valitsevad etnosed on omavahel kultuuriliselt lähedased, kõiki neid on
kombeks nimetada araablasteks ja keelt mida nad räägivad, araabia keeleks. Poliitiliselt ongi püstitatud
loosung konsolideerida need kõik ühtseks araabia rahvuseks. See on aga siiski vaid loosung. Tegelikus
elus toimub just vastupidine: eraldi rahvuste kujunemine olemasolevate riikide piires. Ükski neist
rahvastest ei räägi igapäevases elus enam klassikalist araabia keelt, vaid kohalikku kõnekeelt ja näiteks
egiptuse, iraagi või maroko araabia keeled erinevad omavahel umbes samapalju kui itaalia, hispaania ja
portugali keel, mis ka kõik pärinevad ühest ja samast ladina keelest.
Must Aafrika
Must Aafrika hõlmab Saharast lõunasse jääva mandriosa. Musta Aafrika loodusolud pole kuigi
inimsõbralikud. Tõsi, seal on aasta läbi soe, kuid sademete hulk on kus liigne, kus puudulik. Mullad on
väheviljakad, kaotavad harimisel viljakuse. Looduses leidub tohutul hulgal taimekahjureid,
põllumajandusloomade ja inimeste parasiite ja kahjureid. Maavaradest leidub palju teisejärgulisi - tihti
on Must Aafrika nende peamine allikas maailmas - kuid tähtsamaid tooraineid: rauamaaki, boksiite ning
naftat leidub vaid mõnes üksikus riigis ja kokkuvõttes vähe.
Neegritsivilisatsioon ei vastusta läänestumist nagu islam, kuid ei suuda läänestumisega kaasa minna; üle
võtta on suudetud, sedagi lünklikult, vaid üksikuid tehnoloogiasaavutusi, mitte aga vajalikke muutusi
maailmanägemises. Eeldatakse, et kui kunagi Musta mandri riigid suudavad vaenutsemise asemel teha
enam koostööd, siis võib kujuneda välja ka ühtsem Aafrika.
Tagajärjena on Mustast Aafrikast saanud katastroofide regioon, mille panus maailmamajandusse on
vähetähtis ning väheneb üha. Peamiselt hangitakse sealt vähemolulisi maavarasid ja
põllumajandussaadusi, millest muu maailm võiks vajaduse korral suhteliselt hõlpsasti üldse loobuda või
nad millegi muuga asendada. Loomulikult ei too selliste kaupade müük kuigi suurt tulu. Valdav enamik
Musta Aafrika riike kuulub vaeste hulka
Musta Aafrika poliitiline kaart on killustatud, regioonis on üle 40 riigi, millest suureks saab nimetada
ainult Nigeeriat. Rahvusvaheline koostöö, mis sealsete ränkade probleemide lahendamiseks oleks väga
oluline, pole nimetamisväärne. Musta Aafrika riigipiirid pärinevad kolooniatelt XIX sajandil Aafrika
jaotamise käigus ja need ei järgi Aafrika rahvastiku etnilist koosseisu, põhjustades nii konflikte.
Rahvastik
Demograafiline siire on Mustas Aafrikas alles alguses, sündimus veel väga kõrge ja suremuse languseks
ruumi veel küllalt. Nõnda siis on loomulik iive kõrge ja isegi kiirenev, rahvaarv kasvab väga kiiresti.
Ainult viimase aja katastroofid on hakanud suremust tõstma ja selle arvelt siis ka iivet langetama.
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Must Aafrika on massilise ja kasvava kirjaoskamatuse regioon - hariduse areng ei jõua järele rahvaarvu
kasvule. Valdav enamik inimesi elatub veel põllumajandusest. Rahvusvahelised ränded on enamasti
põgenikevoolud - põgenetakse nälja, sõja ja hõimutülide eest. Suures osas Mustast Aafrikast pole isegi
agraarajastu linnadevõrku, tööstusajastu linnadest esineb siinseal kaevanduslinnu ja needki käivad
mõnikord alla, infoajastu linnadevõrku pole Mustas Aafrikas korralikult haaratud isegi mitte pealinnad.
Rahvastiku ümberasumine linnadesse ja slummistumine alanud.
Mitte ühegi hõimu areng pole Mustas Aafrikas veel rahvuse astmeni jõudnud. Regiooni asustavad
tuhanded vähearvukad hõimud, siinseal aga ka mitmemiljonilised enamedenenud etnosed. Iga riigi
piiresse jääb kümneid ja sadu hõime. Pisietnoste konkurents poliitilise ja majandusliku mõju pärast riigis
tingib lakkamatute riigipöörete jada, mis tõsisemal juhul kasvab üle kodusõdadeks.
Kiiresti kasvava rahvastiku tõttu kasutatakse põllumaad, karjamaid, metsi, veevarasid järjest rohkem;
paljudes piirkondades on koormus neile loodusvaradele jõudnud juba äärmise piirini. Kui hea ilmastiku
aastatel tullakse üldiselt siiski veel toime, siis põua-aastatel sureb kari nälga ja inimesi päästab
näljasurmast ainult jõukamatelt riikidelt saadav toiduabi. Ühtlasi kiireneb hüppeliselt ülekoormatud
loodusvarade häving - muldade erosioon või kivistumine, karjamaade kõrbestumine, metsade
laastamine, põhjavee ammendumine ja jõgede vooluhulga kahanemine. Sahelis on selline
katastroofiolukord kohati muutununud juba pidevaks ja rahvastik põgeneb sealt aladele, kus olukord on
veel talutavam.
Metsade laastamine ja võsastike ülesharimine, samuti suurem rahvastiku liikuvus on avanud levikutee
haigusetekitajatele ja parasiitidele, kellega varem kokku puutusid ainult mõne kolkaküla elanikud või
isegi ainult metsloomad. Rangelt kohalikud haigused on muutunud epideemiateks, millest mõned
(AIDS, Ebola viirus) on jõudnud õudust külvates mujalegi maailma, teised laastavad esialgu veel ainult
Aafrikat. Et neid haigusi varem peaaegu ei tuntud, ei osata neid ka ravida. Uute epideemiate puhangud
ongi põhjuseks, miks Musta Aafrika rahvastiku suremus on viimasel ajal tunduvalt tõusnud. Aafrika
idaosa läbib nn. AIDSivöönd, kus pool või enamgi riigi rahvastikust on HIV-positiivne ja kus inimeste
keskmine eluiga on langenud 30 aastani.
Lõuna-Aasia
Lõuna-Aasia hõlmab India, Bangladeshi ja veel 5 väikeriiki. See regioon asub aasta läbi soojas ning
vihmase ja kuiva aastaajaga lähisekvatoriaalses kliimavöötmes. Selline kliima tagab vähemalt ühe
korraliku saagi aastas, niisutuse korral aga ka teise ja mõnel pool isegi kolmanda. Kuigi selle
kliimavöötme tüüpilised mullad on väheviljakad, leidub vulkaanilisel pinnasel või jõgede orgudes ja
deltades viljakate muldadega piirkondi, kus tingimused põllumajandusega tegelemiseks on väga head.
Regioonis leidub rauamaaki, kivisütt ja teisigi maavarasid, kuid areneva tööstuse tarbeks neid siiski
napib.
Maismaa poolt on Lõuna-Aasia muust maailmast eraldatud kõrgmägede ja kõrbetega, kuid üle ookeani
on ta juba väga ammust ajast olnud tihedas kontaktis teiste regioonidega. Lõuna-Aasia on hindu ja buda
tsivilisatsiooni sünnimaa, millel on olnud suur mõju vaid Kagu-Aasia arengule.
Religioosselt ei ole Lõuna-Aasia ühtne. Valitseb hinduism, budism on säilinud ääremaade väikeriikides.
Pikki sajandeid mõjutas Lõuna-Aasiat islam, kuid kokkuvõttes kohanes see ise kohaliku
tsivilisatsiooniga. Religioonina kitsamas mõttes on islam Lõuna-Aasias väga levinud, kuid igapäevast
elu juhtivat õpetust, nagu Ees-Aasias, pole temast siin regioonis saanud. Ka moslemite
maailmanägemine ja isegi kristlus, on Lõuna-Aasias hinduismi nägu.
Indias on küll Lääne-tüüpi demokraatlik valitsussüsteem, kuid maharadžade omaaegsed konfliktid
jätkuvad regionaalsete rahustuste näol keskvõimu vastu tänini. Erinevalt ühe rahva selge dominandiga
Hiinast ja Jaapanist, elab Hindustanis üle 200 erineva etnose, mistõttu on isegi India üheks riigikeeleks
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on valitud inglise keel. Regionaalse majandusarengu erinevused on väga suured: alates Ameerika
investeeringute najal arenevast kõrgtehnoloogiapiirkonnast Bangalores Lõuna-Indias (indialased on väga
nutikad programmeerijad), lõpetades kiiresti kasvavate ülelinnastunud-rahvastanud hiidlinnade getode ja
veel argaarajastus elavate kolgastega.
Poliitiline kaart ja majanduse põhijooned
Suurema osa Lõuna-Aasiast moodustab liitriik India, mis koosneb osariikidest. Rahvaarvult on India
maailmas teisel kohal, majandusvõimsuselt aga alles teises kümnes ja elujärjelt üsnagi riikide lõpureas.
Tegemist on tüüpilise arengumaaga, millel ainult hiiglaslike mõõtmete tõttu on võimalik olnud teostada
mõned arenenud maale iseloomulikud projektid (tuumarelv, oma satelliidid jmt.). Bangladesh ja
Himaalaja väikeriigid on väga vaesed maad.
Peamiseks majandusharuks on põllumajandus, mis on ikka veel vanamoodne ja moderniseerub väga
aeglaselt. Seetõttu on tootlikkus madal ja arvuka rahvastiku toitmisega on probleeme. Ülekaalus on
taimekasvatus, veiseid ja pühvleid peetakse küll väga palju, kuid ainult tööloomadena (veis on
hinduismis püha loom), muid koduloomi on väga vähe.
Indias on olemas peaaegu kõik olulisemad tööstusharud, kuid toodangumahud on suure riigi kohta
väikesed. Suur käsitööliste osa. Toiduainetetööstuseski on käsitöö ilmses ülekaalus ja kergetööstuses
umbes sama tähtis kui vabrikutööstus. Teistes riikides vabrikutööstust peaaegu ei leidu ja käsitöögi on
palju kehvemal tasemel.
Teenustemajandus koosneb enamasti kaubandusest, muud teenusteharud on arenenud täiesti
ebapiisavalt.
Rahvastik
Demograafiline üleminek hakkab plahvatuse etapist küll välja jõudma, kuid loomulik iive on veel kõrge
ja rahvaarv kasvab kiiresti. Indias elab üle 1 miljardi inimese ja varsti jõuab see riik rahvaarvult Hiinale
järele. Bangladeshis elab umbes Eesti ja Läti suurusel territooriumil üle 150 miljoni inimese. Üldse on
rahvastiku tihedus peaaegu kõikjal väga kõrge. Rahvusvahelised ränded on väikesed, vaid Bangladeshist
käiakse Ees-Aasia naftariikides tööl.
Suurem osa rahvastikust elab maal, kus käsitöö- ja kaubanduskeskuste võrk on üsna tihe. Indias on ka
mitmeid olulisi tööstuslinnu. Infoajastu globaalsesse võrku on kaasa haaratud ainult mõni suurlinn ja
seegi vaid osaliselt. Ülelinnastumine on Indiale väga iseloomulik, kuid pilpakülasid leidub vähe, sest
elatakse lihtsalt tänavatel.
Indias on leitud toimiv viis etniliste konfliktide lahendamiseks – igale suurele ning mõjukale rahvusele
oma osariik, kus ta siis vähemusi alla surub ja ohe hoiab. Väiksemad etnosed võitlevad neis oludes oma
osariigi loomise eest (mõni on selle eesmärgi ka saavutanud), veel väiksemad ei suuda aga suurte
rahvaste ülemvõimu kuidagi ohustada. Küll on karta, et mõni suurrahvas koos kogu oma osariigiga
Indiast lahku lööb, seni pole seda siiski veel juhtunud. Bangladesh on rahvuslikult ühtlane (peaaegu kõik
on bengalid), Sri Lankal aga möllab kahe peamise etnose vahel pikemat aega verine konflikt.
Kagu-Aasia
Kagu-Aasia suurregioon on suurregioonidest üks poolsaare- ja saarelisemaid hõlmates Indo-Hiina
poolsaare ning Vaikse ja India ookeani vahele jäävad arvukad saared. Kagu-Aasia oli kaua nn. maailma
lõpp, kuid pikapeale on ta muutunud tähtsaks ühendusteeks Ida-Aasia ning India ookeani maade vahel.
Paiknemine lähisekvatoriaalses ja ekvatoriaalses kliimavöötmes võimaldab saada 2-3 saaki aastas.
Samas on Kagu-Aasia mägine ning head tingimused põllumajandusega tegelemiseks on vaid suurte
jõgede delta-aladel ning vulkaanilistel platoodel. Ekvatoriaalvöönd on liigniiske ja tugevasti soostunud,
seal on peamiselt istandused.
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Kagu-Aasias leidub mitmeid metallimaake, fossiilseid kütuseid ja kindlasti on seal mitmeid teisigi
maavarasid, mida pole veel avastatud. Regioonis on märkimisväärsed metsavarud, mis kannatavad küll
üleraide all.
Regioon on sisemiselt killustatud ja tugevasti orienteeritud merele. Ta lõunaosa koosnebki saarestikest,
kuid ka mandriosas koondub rahvastik ja majandus deltadesse, mis maa poolt on üksteisest peaaegu
isoleeritud, merdpidi aga mugavalt ühendatud. Selles mõttes on olukord vastandlik kompaktsele ja
maismaaliiklusele orienteeritud Lõuna-Aasiale.
Kagu-Aasia on märksa kirjuma religioosse mustriga (lisaks veel budism, islam ja kristlus), kuid siinset
majandust oluliseks siduvaks lüliks on hiina ettevõtlusvõrgustikud. Kohalikku tsivilisatsiooni ei ole
Kagu-Aasias kujunenud. Kaua oli ta peamiselt hindubuddistliku tsivilisatsiooni mõju all, kuid olulisi
laene tehti ka hiina tsivilisatsioonist, mistõttu on teda ka Taga-Indiaks või Indo-Hiinaks kutsutud. XIV
sajandist levis siin islami-, XVI sajandist Lääne tsivilisatsiooni mõju.
Nendest neljast on siin kujunemas hübriidtsivilisatsioon, mis laenab igast parima. Praegu on Kagu-Aasia
veel ebaühtlane, sealsetes riikides leidub buddiste ja hinduiste, hiinlasi ja hiinastunuid, moslemeid,
kristlasi ja lihtsalt läänestunud inimesi. Niisuguse ajaloo tõttu ei kohta läänestumine erilist vastuseisu
(võibolla ainult moslemite hulgas ja sealgi palju vähem kui Hommikumaadel) ja edeneb kiiresti.
Kagu-Aasia võib jagada kaheks allregiooniks. Poolsaarelisel alal on tunda tugevamat India ja Hiina
mõju, saareriikides aga islami ja Lääne mõju. Viimased olid kaua aega väga mahajäänud maad, kuid
praegusajal arenevad kiiresti.
Maailmamajandusse on Kagu-Aasia haaratud juba ammu ja üsnagi mitmekülgselt. Siit eksporditakse
troopilisi põllumajandussaadusi, puitu, maake, naftat. Viimasel ajal on Kagu-Aasia maad saanud
populaarseteks kerge-ja masinatööstuse alltöövõtjateks eelkõige Ida-Aasia, aga ka teiste regioonide
rahvusvahelistele ettevõtetele.
Poliitiline kaart
Kagu-Aasias asub 10 riiki, enamasti keskmise suurusega, kuid leidub ka suuri ning pisikesi. Indoneesia
on rahvaarvult maailma neljas riik, kuid kaua aega oli ta väga mahajäänud ja tema majanduslik võimsus
tühine. Nüüdseks on Indoneesiast saanud kiiresti arenev, kuigi veel väga vaene uusindustriaalmaa.
Kaunis suured uusindustriaalmaad on veel Malaisia, Filipiinid, Tai, viimasel ajal on nendega liitunud
Vietnamgi. Pisike Singapur, mille elanikkond koosneb peamiselt hiinlastest, on uusindustriaalmaana nii
edukas, et hakkab juba meenutama arenenud riiki. Rikas on samuti pisike naftariik Brunei. Mõned riigid
aga kuuluvad vähimarenenute hulka.
Poolsaareriikidel on selja taga pikk ajalootraditsioon, kuid kuna nende piirid läbivad väheasustatud
mägipiirkondi, siis on väiksemad piirivaidlused sealgi võimalikud. Saarestikuriigid on täiesti uued, ilma
ajalooliste eelkäijateta, ning pärinud koloniaalaegsed piirid, meenutades sellega Musta Aafrikat. Seal on
tõenäolised mitte üksnes piirivaidlused, vaid isegi riikide tükeldumine ja hoopis uute tekkimine. Praegu
just eraldub Indoneesiast Ida-Timor.
Rahvastik
Kagu-Aasia on asustatud väga ebaühtlaselt. Jõgede delta-alad ja vulkaanilised platood kuuluvad
maailma tihedaimini asustatud piirkondade hulka. Mägialad ja üldse idapoolsemad saared on
hõredamini asustatud.
Demograafiline üleminek pole veel lõppenud, kuid peaaegu kõigis riikides on sündimus langeb ja iive
väheneb. Noorte osatähtsus on rahvastikus veel suur, kuid see väheneb tasapisi. Regiooni iseloomustab
suur väljaränne, eriti Filipiinidelt, peamiselt Põhja-Ameerikasse ja Austraaliasse.
17

Agraarajastu asulastik on Kagu-Aasias hästi välja kujunenud. Väikeseid käsitööliste ja teeninduslinnu on
siiski hõredamalt kui Lõuna-Aasias ja need on väiksemad. Tööstuslinnu on vähe, arenevad
tööstusettevõtted on koondunud enamasti suurlinnadesse. Viimased on vähem ülerahvastatud kui näiteks
Ladina-Ameerikas. Ränne maalt linna pole eriti intensiivne, sest traditsiooniline põllumajandus on
Kagu-Aasias palju töömahukam ja moderniseerub kaunis kiiresti.
Etnilisi probleeme on palju ja vahel on need kaunis teravadki. Poolsaareriikides asustab arvukam ja
arenenum enamusrahvus tasandikualasid ja hoiab enda käes poliitilist, majanduslikku ja kultuurilist
ülemvõimu riigis. Mitmed kuid vähearvukad vähemusetnosed elavad mägedes ja ääremaadel. Riigi
üldisest arengust on nad kõrvale jäetud, seetõttu on nad ka palju vaesemad, neid diskrimineeritakse ja
kiusatakse taga. Raskesti ligipääsetavates mägikülades võivad nad tihti elada võrdlemisi omaette. Ükski
Kagu-Aasia riik ei kontrolli täielikult olukorda oma mägialadel, kus elamistingimused on sageli sarnased
vähimarenenud riikidele.
Indoneesia ja Filipiinid on etniliselt väga kirevad ja arusaamatused nii , kultuuriliselt ja majanduslikult
enamarenenud suuretnoste kui vähemusrahvaste vahel on sagedased. Kõigis Kagu-Aasia riikides
elavad veel hiinlaste kogukonnad, kes ei assimileeru kohaliku rahvastikuga. Enamasti on hiinlasi vähe,
5-10% elanikkonnast, kuid nad on märksa jõukamad, neile kuulub arvukalt kaubandus- ning
tööstusettevõtteid ja enamasti moodustavad just nemad majanduseliidi. Aegajalt rüüstatakse hiinlaste
poode ja elurajoone, kuid samas püütakse nendega ka hästi läbi saada, sest just hiinlastest sõltub kogu
riigi majanduslik edu. Eriti ebakindel on olukord Malaisias, kus hiinlasi on peaaegu sama palju kui
enamusrahvust malailasi. Singapuris on hiinlased aga selges enamuses, mis on selle pisiriigi
majandusedu üheks põhjuseks.
Ida-Aasia
Ida-Aasia hõlmab kolme suure rahva, hiinlaste, jaapanlaste ja korealaste kodumaa. Regioon jääb
parasvöötmesse ja vahelduvniiske kliimaga lähistroopikasse, kus kuiva aastaaja veemuredele lisanduvad
külm ilm talvel, tihti ka üleujutuste, maavärinate ja muude loodusõnnetuste oht. Suur osa regioonist on
mägine, haritavat maad on piiratult. Ida-Aasia loodus sunnib inimesi palju, visalt ja leidlikult töötama.
Siiski on aastatuhandete jooksul põllumajanduseks loodud küllaltki head tingimused. Maavarasid on IdaAasias vähe.
Ida-Aasia on merele orienteeritud regioon: jaapanlased elavad saartel, korealased poolsaarel ja
hiinlasedki enamasti rannikul. Hiina suured sisealad on hõredasti asustatud.
Hiinlased rajasid juba varakult tsivilisatsiooni, millest jaapanlased ja korealased on väga palju üle
võtnud. Religioonil on sealsete inimeste elus silmapaistvalt väike tähtsus, seda asendavad pigem
traditsioon ja rituaalid. Ida-Aasia inimeste silmatorkavad iseloomujooned on suur töökus, praktilisus,
asjalikkus, säästlikkus ja oskus toime tulla vähesega, hea koostöövõime, tahe õppida ja rakendada uut.
Kõik kaasaegse majanduse seisukohalt äärmiselt väärtuslikud omadused. Ida-Aasia inimesed seavad
esiplaanile perekonna, kogukonna või ühiskonna, mitte isiklikud huvid.
Agraarajastul kujunes Hiinas kõige arenenum tsivilisatsioon maailmas, mis tagas suurima heaolu
võimalikult paljudele inimestele. Kuid industriaalajastule üleminekuks ta hästi ei sobinud. Et mitte
maailma arengust maha jääda, tuli Ida-Aasia rahvastel läänestuda. Esimestena hakkasid vabatahtlikult
läänestuma jaapanlased 19. sajandi lõpus, hiinlased ja korealased mõnevõrra hiljem ja aeglasemalt.
Kuulekus oma juhtidele on tinginud ajaloos pikki majanduslikke tõuse ja langusi, kuid ilmselt tänu
inimeste arvukusele ja usinusele on hiina tsivilisatsioon kestnud läbi aastatuhandete ning tegemas
kaasajal kommunistide juhtimisel läbi suurt majanduslikku tõusu. Sealjuures on hiina ettevõtjate
võrgustikud kosunud ennekõike Lääne kapitali toel.
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Ajaloo käigus on vaid Jaapan suutnud säilitada oma riikliku terviklikkuse. Hiina põhiosast eraldus
omaette riigina Taiwan, kuni viimase ajani olid eraldi ka briti koloonia Hongkong ja pisike Portugali
koloonia Macao. Need kolooniad on nüüdseks Hiinale tagasi antud, kujutades endast siiani omaette
autonoomseid osasid Hiinast. Korea jaguneb endiselt Korea Vabariigiks lõunas ja kommunistlikuks
Põhja-Koreaks.
Jaapan on juba ammu kõrgeltarenenud riik, majandusvõimsuselt maailmas teisel kohal. Varasemad
uustööstusmaad: Korea Vabariik, Taiwan ja Hongkong (nn Kaug-Ida tiigrid) on jõudnud
kõrgeltarenenud riikide hulka. Hiina, olles siiski veel üsna vaene riik, elab juba pikemat aega kiires
tööstuskasvus. Kommunistliku diktatuuri valitsetav suletud Põhja-Korea kuulub vähearenenud riikide
hulka.
Ka Jaapanis ei saa me rääkida demokraatiast Lääne mõistes, sisuline nii majanduslik kui poliitiline
võim on seal kulunud läbi aegade ülikuperekondadele, zaibatsudele, kes säilitasid oma feodaalsed
privileegid kaasaegse majandustegevuse läbi. Jaapanlased on nagu hiinlasedki väga usinad töötajad,
kuid lisaks riigitruudusele on nad truud ka ettevõttele, kus nad töötavad. Jaapanlaste puhul ei saa me
rääkida aktiivsest väikeettevõtlusest vaid juba ajalooliselt välja kujunenud suurkontsernidest, mis riigi
toel ja seda juhtides viisid Jaapani riigi maailma juhtivaks tööstusriigiks.
Ida-Aasia on täna üks kolmest maailmamajanduse keskusest Euroopa ja Põhja-Ameerika kõrval, mis
tulevikus, Hiina majanduse kasvades, võib tõusta suurimaks Ida-Aasias kasvab konfutsiaanliku
religiooni maades kiiresti maailma suurima tööstuspotentsiaaliga majanduskooslus (lisaks hiina riikidele
ja Jaapanile ka Korea), millel on välja arendatud oma täistsüklilised tootmised ja liiderfirmad ning mis
on regioonis olemaolevat poolteise miljardilist usinat, odavat ja motiveeritud ettevõtlikku tööjõudu ära
kasutades ujutanud maailma üle oma toodanguga. Samas pole selle tsivilisatsioonide grupi inimesed ja
ettevõtted just kõige loovamad (tarkvara, uued tehnoloogiad) ja ei suuda kuigivõrd kaasa rääkida
teenidusmajanduses (filmitööstus pigem jäljendab Ameerika ja Euroopa toodangut).
Majandus
Ida-Aasia põllumajandust on juba ammustest aegadest iseloomustanud kõrge saagikus, mis on
võimaldanud vähese haritava maaga mitte just parimates loodusoludes elatada väga suurt rahvastikku.
See on küll saavutatud suurte töökuludega. Käimasolev põllumajanduse moderniseerimine võimaldab
tõsta ka tööviljakust ja vabastada maalt tööjõudu tööstuse ning teenindussfääri tarvis. Loomakasvatus on
söötade puudusel olnud teisejärguline, peetakse peamiselt tööloomi, kodulinde ja sigu, piimakari on
suurenema hakanud alles viimasel ajal. Põllumajandus jääb tähtsaks majandusharuks ka edaspidi,
kindlustades kasvava rahvastiku vajadused peamiste toiduainetega. Toiduressursse täiendatakse
kalapüügi ja kalakasvatusega, mis on juba praegu Ida-Aasia majandusharudest maailmas konkurentsitult
esikohal.
Hankiv tööstus on ülekaalus Hiinas ning Põhja-Koreas, kuid see vajab põhjalikku uuendamist. Töötlevas
tööstuses on juhtkohal Jaapan ja Lõuna-Korea, eriti autode, kodumasinate, keemiakaupade jmt tootmisel.
Taiwan ja Hongkong on kergetööstusgigandid. Hiina töötlev tööstus vajab veel põhjalikku arendamist,
kuid mitmes vallas on temagi omandanud ülemaailmse tähtsuse, näiteks alltöövõtjana kodumasinate
tootmisel. Jõudsalt edeneb Hiina kõrgtehnoloogiline tööstus.
Teenindusmajandus on Ida-Aasias seni veel Põhja-Ameerikast ja isegi Lääne-Euroopast maas. Jaapan on
küll üks maailma juhtivatest finants- ja börsikeskustest, kuid näiteks tootearenduses ainult keskpärane
ning meelelahutuse ja puhkemajanduse alal lausa nõrk. Teised regiooni riigid jäävad ka Jaapanist
kaugele maha, näiteks Hiina teenindusmajandus teeb alles esimesi samme moderniseerumise suunas.

19

Rahvastik
Kõigis Ida-Aasia riikides on arvukas ja väga tihedalt elav rahvastik. Jaapan on demograafilise ülemineku
läbinud ja rahvaarv kasvab väga aeglaselt, samasse arengujärkku hakkavad jõudma ka "Ida-Aasia
tiigrid". Hiina rahvaarvu kasvutempo on viimase 20 aasta jooksul aeglustunud tänu valitsuse väga
rangele perepoliitikale, kus juba teise lapse sündi perekonnas karistatakse maksudega. Väljaränne
regioonist on alati olnud ja on ka praegu suhtarvudes väike, kuid absoluutarvudes ikkagi silmapaistev.
Eriti palju hiinlasi elab mujal maailmas, eeskätt Kagu-Aasias ja Põhja-Ameerikas. Välishiinlased ei
katkesta reeglina suhteid koduregiooniga ja säilitavad kaua oma rahvuskultuuri. Välishiinlaste abi ja
investeeringud on oluline tegur Hiina praeguses majandusarengus.
Jaapanis on infoajastu linnadevõrk juba üpris arenenud ja “tiigerriikides” kujunemisel. Hiinas toimub
linnastumine aeglaselt, sest põllumajandus vajab endiselt palju töökäsi. Agraarajastu külade ja
väikelinnade võrk on seal tihe ja toimib ka praegu, olles tähtis tegur põllumajanduse moderniseerimisel.
20. sajandil kujunes Hiinas rohkesti suuri industriaalajastu linnastuid, millest infoajastu globaalvõrku
hakkab sisse kasvama esialgu vaid kolm (Šanghai, Pekingi ja Kanton-Hongkongi linnastud).
Ülelinnastumist Ida-Aasias kuigi palju ei esine, Jaapan ja "tiigrid" on sellest arengujärgust üle kasvanud
ja Hiina linnade majanduslik areng peab sammu rahva ümberasumisega maalt linna.
Jaapanis ja Koreas on kunagised vähemusetnosed juba ammu sundassimileeritud ja Hiinaski tekitavad
need probleeme vaid kaugetel ääremaadel. Peamiseks eesmärgiks on hiinlaste etnilise ühtsuse
kindlustamine. Hiinlasi seob ühiseks etnoseks ühine kultuuripärand, riikluse traditsioon, eneseteadvus,
ühiskondliku moraali ja maailmavaate ühisjooned, kindlasti ka ühine hieroglüüfkiri.
Ent ühist hiina keelt ei ole olemas. Tegelikult räägivad hiinlased regiooniti seitset küllaltki erinevat keelt,
lisaks arvukalt murdeid. Kirjalikku sõnumit loetakse igas regionaalses keeles isemoodi. Kuid et
hieroglüüfid tähistavad mõisteid, saadakse loetust ühtmoodi aru (jõe hieroglüüf tähendab jõge, ükskõik,
kas seda hääldatakse he, tsjang või šui). Kuid raadio ja televisiooni levik, siseriiklikud ränded, suuline
suhtlemine üleriiklikes organisatsioonides, nagu sõjavägi või suured firmad – kõik need nõuavad ka
kõnekeele ühtlustamist. Aluseks on seejuures võetud pealinnas Pekingis kõneldav hiina keel, mida
umbes kolmandik hiinlasi peab õppima nagu võõrkeelt.
Muud regioonid
Maailmas on ka väiksemaid looduslik-kultuurilisi regioone, mis praegusajal hävivad või ongi juba
hävinud.
Vara-agraarsete põhjapõdrakasvatajate Lähis-Arktika on allutatud Euroopa riikidele, asustatud
Euroopast tulnud asunikega ja praktiliselt kaotanud oma kultuurilise ja majandusliku omapära.
Okeaania oli väga eraldatud ja laiali pillatud maailma suurima ookeani avarustele. See ei
võimaldanud tolles piirkonnas olulisemat ühiskondlikku arengut ja pidevalt sooja ning niiske kliimaga
loodus ei tekitanud selleks vajadustki. Okeaanias säilis võrdlemisi puhtal kujul koriluse arenenud
vormidel põhinev ürgühiskond. Kokkupuutes muu maailmaga aga ei pidanud see vastu. Osa Okeaania
saari on täiesti euroopastatud või amerikaniseeritud, osa muudetud istanduskolooniateks ja vaid mõnel
säilib, umbes nagu muuseumis, traditsiooniline elulaad. Maailmamajanduses pole väikesel ja vaesel
Okeaanial tähtsust.
Seda pole ka Sise-Aasial, kuigi ajaloos on too regioon olnud siiski võrdlemisi tähtis. Sise-Aasia on
parasvööndi külma talvega steppide, kõrbete ja kõrgmägede regioon, üsnagi eluvaenulik, maavarade
poolestki vaene. Seal sai elutseda vaid hõre ja vähearvukas rändkarjatajatest rahvastik. Selle loodud
tsivilisatsioon on alati olnud tugevate võõraste mõjude all ja üldiselt vähearenenud (sellisena pole ta ka
köitnud õpetlaste tähelepanu).
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Aeg-ajalt kujunes Sise-Aasias ülerahvastus. Liigsed inimesed pidid lahkuma, röövides, laastates ja
vallutades naaberpiirkondi - Ida-Aasiat, Taga-Euroopat, Hommikumaad. Sise-Aasia etendas nende
arengu suhtes väga tugevat pidurdavat osa, umbes nagu Hommikumaade kõrberändlejad oaasielanike
suhtes.
Lõpuks vallutasid tugevnenud naaberriigid Hiina ja Venemaa omakorda Sise-Aasia, jagasid selle
omavahel ära ja asustasid vähegi soodsamad piirkonnad, tõrjudes sise-asiaadid kõige viljatumatesse
kõrbetesse ja mägedesse ja ahistades neid sealgi.
Praeguseks on kolm Sise-Aasia rahvast (Mongoolia, Kasahstan, Kõrgõzstan) uuesti saavutanud vähemalt
osalise iseseisvuse. Kuid vähese rahvastiku, vaesuse ja halva asendi tõttu on nende roll
maailmamajanduses väike.
5. Keskus-perifeeria mudelid
a. Keskus, poolperifeeria ja perifeeria.
b. J.Friedmanni 4 tüüpi maad: info, tööstus, toorme ja vaesed maad.
c. Maailma arenenuimad piirkonnad ja nende sisestruktuur.
d. Euroopa,
Aasia
ja
Ameerika
kasvupiirkonnad
(urbaansed
investeeringusuunad ja perifeeriad. Gateway-regioonid.

koridorid),

6. Majandusteooriad maailmamajandusest
Ülddiskussioon majandusteaduse mõjust
Majanduseteadlaste üks olulisim praktiline ülesanne on prognoosida asjade käiku tulevikus. See
võimaldab teha juhtimiseks vajalikke otsuseid. Kui kasutusel olev majandusteooria suudab seda teha
enam vähem korrektselt, siis pole ka põhjust nurisemiseks ja enamus teadlasi ning ka poliitikuid
tegutseb vastava paradigma raames.
Paraku ei ole aga maailm ja eriti majandusprotsessid enamasti nii üheselt mõõdetavad. Erinevad
metoodikad annavad paraku erinevaid tulemusi, mistõttu majandusteadlaste seas tegutseb erineval moel
asjadest aru saavaid gruppe, kes pakuvad poliitikutele ka erinevaid lahendeid poliitikate teostamiseks.
Piltlikult öeldes käib pidev võitlus paradigmade vahel: kes suudab oma lahendusvariandi poliitikutele
argumenteeritumalt selgeks teha, on võidumees.
Huvitavaks läheb asi siis, kui toimuvad suured muutused teaduse poolt kirjeldatavas-prognoositavas
valdkonnas. Või kui toimub revolutsioon uurimisvahendites. Viimasel paaril aastakümnel on toimunud nii
ühte kui teist ja prognostikast on oluliselt taandunud modelleerimine andes näiteks ruumi stsenaristikale.
Kuidas toimub teaduslike paradigmade vahetus?
On loomulik, et sel juhul ei pruugi seni kasutatud kompleksne metodoloogia enam töötada ning tekib
selge surve uu(t)e uurimisparadigma(de) rakendamiseks ja testimiseks. Karl Popperi järgi senine
paradigma falsifitseeritakse (senine teooria kummutatakse) ja võetakse "ühiskondlikust kasutusest” maha.
Uus peab aga võtma vastu väljakutse ja olema teadlaste ning poliitikute tööriistaks seni kuni ta
analoogselt eelkäijaga "maha kantud" saab.
Loomulikult on aga neid teadlasi ja ühiskonnategelasi, keda eelmine mõttelaad edasi köidab, nii et
täielikku vahetust-puhastust ei toimu kunagi. Seetõttu on üsna sage, et kaevatakse üles aastakümnete ja ka
-sadade tagused mõttekäigud, mis leiavad rakenduse uues kontekstis.
Ja tegelikult ongi hea et see nii on, sest erinevalt üheselt defineeritavast ja rakendatavast
majanduspoliitikast on ühiskonna arengu huvides vajalik teadusringkondade seisukohtade paljusus.
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Olukorrast, kus nii poliitikad teadlased kui ka ajakirjanikud lähtuvad vaid ühest tõest, on meil siin endises
NL-s juba piisavalt kriitiline kogemus.
Teaduslik teadmine on objektiivne
Teaduslike paradigmade (Thomas Kuhni tähenduses) võitluse juures tuleb meil arvestada ühe olulise
alustõega, mis eristab teda tavapoliitikast. (Majandus)teaduses ei ole meil tegemist võitlusega kellegi
kasu, vaid eeskätt ideede vahel. Võitja on see, kes suudab (majandus)protsesse paremini seletada ja
prognoosida. Niisiis ei ole objektiivne mingi majandusseadus (teooria), vaid teadusliku teadmise loomise
protsess kui selline.
Teaduses ja teadlaste seas ei loe see kui palju üks või teine seisukoht kodanike hääli kogub, vaid see kui
suurepäraselt üks või teine suudab oma seisukohad oponentidele ja teistele samas valdkonnas
toimetavatele kolleegidele selgeks teha. Ja see on võimalik vaid läbi kvaliteedi. Seepärast on ka vajalik
teadlaste ülemaailmne suhtlemine ja kriitika - see vähendab võimaluse, et mingi jõuline ja ka poliitiliselt
toetatud seltskond saavutab oma ideede propageerimisel liig suure ülekaalu.
Ei tasu samuti arvata, et majandusteadus on vaid matemaatilis-füüsikaline nn. puhas teadus. Mitmed nii
USA kui ka Euroopa tänasel päeval ilma tegevad majandusteadlaste koolkonnad: näiteks evolutsioonilise
majandusteooria üks alusepanijaid Romer (USA) ja õpimajanduse guru Lundvall (Taani) kasutavad
laialdaselt sotsioloogilisi nn. pehmeid meetodeid. Hetkel ilmselt viidatuimad nimed Krugman ja Porter ei
häbene oma mudelite juurest minna tagasi ajalukku ja ankurdada oma teooriad absoluutselt
mittematemaatiliste kultuuriliste ja geograafiliste faktorite külge.
Nendel on aga kõikidel ka üks ühine külg. Nimelt kriitika Milton Friedmani uusklassikalise teooria
suhtes, mis on rakendatav vaid väga piiratud ja kitsendatud tingimustel, mis ilmselt ei suuda väidetavalt
isegi piisavalt kirjeldada reaalset ühiskonda ja ei ole kasutatav pikaajaliste prognooside ja poliitikate
alusena.
Võib niisiis väita, et Eestis tõepoolest teatud mõttes religiooniks kujunenud uusklassikaline
majandusteooria on mujal maailmas maha kandmisel. Selle teooria võimetust näitab kasvõi suutmatus
prognoosida praeguseid majanduskriise. Krugman näiteks hoiatas maailma Aasia kriisi eest juba mitu
aasta varem. Kahjuks teda ei usutud. Nüüd on üks selle sajandi suurimaid kriise saabunud. Õnneks on aga
olemas alternatiivsed teooriad, mida edaspidi ühiskonna juhtimisel kasvõi G-7 kohtumiste aluseks võtta.
Teadus kui ühiskonna valvekoer
Kombinatsioonis poliitilise protsessiga tagab teadus ühiskonna pideva uuenemise ja seega enam-vähem
optimaalse tee väljumiseks nii ehk nii tekkivatest kriisidest. Reeglina vahetub teaduslik paradigma varem,
kui ühiskonnas rakendatav alusteooria. Selle tulemusel hakkavad muutuma ka ühiskonna
arvamusekujundajate seisukohad viies ajapikku poliitika väljavahetamisele.
Me võime selle mõttekäigu illustreerimiseks joonistada skeemi, mille algselt on koostanud Taani
majanduskonsultant ja -teadlane Ulf Christiansen. Selle lihtsa mudeli ühel pool otsas on teadlased, kes
juurdlevad põhjapanevate teoreetiliste probleemidega ja püüavad uusi ühiskonnas esile kerkivaid
probleeme seletada ning prognoosida.
Teadlased

Konsultandid

Poliitikud

Ajakirjanikud

Kodanikud

Teadlastele lähedal seisvad konsultandid panevad nende tarkuse ümber poliitikutele ja rahvale
arusaadavasse keelde ja esitavad valikud probleemide lahendamiseks. Näiteks püsib eeskätt konsultantide
õlul väga häid ja konkreetseid materjale oma liikmesriikide poliitikutele ette valmistav OECD.
Nii teadlaste kui ka konsultantide ametiau sõltub mitte niivõrd avalikust arvamusest kui just nende
kolleegide hinnangutest, mistõttu sageli tullakse välja vägagi ebapopulaarsete ettepanekutega. Nii nagu
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näiteks oli "šokiteraapia" ja range eelarvepoliitika rakendamine endistes sotsialismimaades. Omaette
küsimus on nüüd aga see kuivõrd poliitikud võtavad teadlaste argumentatsiooni aluseks ja milline on
ühiskonna innovaatilisus - soov asju ja ka ennast muuta.
Omamaiste teadlaste olulisus
Ei saa rõhutamata jätta just omamaiste teadlaste ja konsultantide olemasolu ja poliitikate teostamisse
kaasamist. Headeks näideteks on siin Eestis hoolimata IMF-i keeldudest oma ja kohalikke olusid tundvate
ekspertide ja teadlaste ideede põhjal teostatud edukas rahareform ning nii Venemaal kui ka Bangladeshis hoopis erinevates kultuuriruumides - Lääne malle aluseks võetud reformipoliitikate läbikukkumine.
Poliitikud, kes on ellu kutsutud esindama rahva huve peavad otsustama, kas rakendavad reformi- või
jätkupoliitikaid. Mõlemad valikud on halvad, sest reeglina valitsevate ringkondade populaarsus kahaneb.
Ajakirjandus loob üldise informatsioonilise õhkkonna ja valvab omakorda seda, kas poliitikud teevad oma
tööd rahva esindamisel ausalt. Ajakirjanduses saavad kokku tavainimese huvid, poliitikute otsused ning
nende vastukajad ja lõpuks teadlaste poolt pakutud valikud.
Klassikalised majandus- ja paigutusteooriad maailma majandusest
Et saavutada aktsepteeritavat ülevaadet majanduse või mõne muu eluvaldkonna hetkeseisust, tuleks
arenguloogika tabamise huvides pöörduda tagasi minevikku. Selleks eesmärgiks on piisav, ajaloolise
tausta kõrval keskenduda omaaegsete mõjukate teadlaste ja filosoofiate põhiseisukohtade poole. Kuna
iga teooria on oma ajastu peegel, nagu väitis saksa filosoof Hegel ("Õigusfilosoofia", 1821), et
teooriad luuakse kättesaadava informatsiooni põhjal, pole põhjust selles kahelda.
Esimesed riigid tekkisid soodsate põlluharimistingimustega piirkondades Kirde-Aafrikas, Väike-, Idaja Lõuna-Aasias juba ligi 4000 aastat ema. Nende tuumikuteks kujunesid suurte jõgede- Niiluse,
Tigrise, Eufrati, Induse, Huanghe jt. orud. Edukaks maaviljeluseks tuli soid kuivendada, jõgede
veetaset reguleerida, millisteks otstarveteks loodi tohutuid irrigatsioonisüsteeme. Selliste süsteemide
ehitamine ja korrashoid soodustasid kollektiivse omandi teket ja ergutasid tööjaotuse ning seisuste
väljakujunemist. Perekonna omandist sai ajapikku külakogukonna ja seejärel riiklik omand.
Juhtimine koondus kitsa ringi kätesse. Võimu tagas esialgu monopol töövahenditele, hiljem sõjaline
jõud. Kehvikute ja vaeste tööjõudu kasutati viimastele järjest ebasoodsamatel tingimustel. Moodustati
sõjavägi, rajati esimesed linnad, toimus juhtimise edasine tsentraliseerimine. Ülikute maapealne
elujärg ümbritseti religioosse säraga. Riigijuhti loeti jumala(te) maapealseks asemikuks.
Ainuvalitsejad ümbritsesid end haritud ametnikkonnaga, jäädes ise kõrgeimaks seadusandva- ja
täitevvõimu kehastuseks. XVIII saj. ema. on säilinud Vana-Babülooniast pärit Hammurabi koodeks,
mis määratleb seisuste vahelised suhted, seadustades omaniku piiramatu võimu tööjõu üle. Selle üriku
kohaselt on Hammurabi oma volitused saanud jumalate isalt ja valitsejalt - maa ja taeva jumalalt
endalt.
Vana-Indiasse II aastatuhande teisel poolel ek. tunginud aarjalased tõid oma kultuuriga kaasa ka nn.
kastisüsteemil (varnadel) põhineva ühiskonna, millest arenes välja religioossetele tõekspidamistele
tuginev tööjaotussüsteem. Selle järgi määras sünnijärgne päritolu inimese koha ühiskonnas ja
reglementeeris tema tegevuse. Kastisüsteemil, mille järgi maapealne inimühiskond hinduismi järgi
toimib, on Indias tugev mõju veel tänapäevalgi.
Homerose ajajärgul XI-IX saj. ek. kujunes välja riik, mida praegu tunneme Antiik-Kreeka nime all.
Eepostes "Ilias" ja "Odüsseia", mis pärinevad sellest ajast, käsitletakse ka majandusega seonduvat.
Võimu seostati eepostes maade ja rikkusega, mida aristokraat valdas. Rikkuse all käsitleti härgi,
hobuseid, tootmisinventari ja hinnalisi metalle. Rikkuse allikatena näevad autorid sõda, allutatud
rahvaste andameid ja kaubandust. Viimast peeti tuluallikatest kõige kesisemaks, kuid juba sellel ajal
oli kaubandus mainimisväärne jõukuse allikas.
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Vana-Hiinas toimis analoogne tootmissuhete süsteem, kui mujalgi Idamaades, mis viis eriti teravate
vastuoludeni tsentraalvõimu lagunemisel I aastatuhandel ek. Riigi taaskillustumisega kaasnesid
väikeriikide rohked konfliktid võimu pärast.
Pideva võimuvõitluse taustal väljendas Kong Fuzi (551-479 ek.) oma õpetuses kõrge moraali
vajadust. Tema põhiprintsiipideks olid inimsus, perekonna- ja hõimuühtsus. Samas ledis ta, et
harimata rahvas peab alluma aristokraatidele ja tarkadele, et ära hoida korralagedust, mis vastasel
juhul ühiskonda paratamatult tabab. Ka arvustas ta rikkust ning ülistas vaesust, leides, et on meeldiv
süüa vähe riisi, juua vett ja mitte midagi omada.
Kong Fuzi pidas iseäranis vajalikuks moraalse täiustumise vajadust, tähtsustades kasvatuse rolli ja
monarhia austamist. Keiser pärib oma võimu jumalalt, valitsejale tuleb kuuletuda ka juhul, kui ta on
halb, sest teda karistab üksnes jumal. Konfutsianismist kujunes Hiina ja selle mõjupiirkonna ametlik
ideoloogia ning see õpetus mängib kaasajastatud vormis tähtsat rolli tänapäevalgi.
Orjandusliku korra algperioodi iseloomustab valdavalt agraarne naturaalmajandus. Et tootmisvahendid
olid primitiivsed ja kasutati õigusteta inimeste tööjõudu, oli tootmissüsteemi efektiivsuse tagamiseks
hädavajalik hästi töötav sunnimehhanism. Seda funktsiooni täitsid sõjavägi kui ka ideoloogia. Samas
ei soosinud tootmisega seotud inimeste determineeritud viletsus ei tööviljakust ega üldist progressi.
Kauplemine toimus enamasti maitsi naaberriikide vahel, erandiks oli Antiik-Kreeka ja veel mõned
Vahemere äärsed riigid, kus oli oma laevastik, ja vahetati neid kaupu või tooraineid, mida riigis toota
polnud võimalik.
Kultuuride vahelised kontaktid olid kas napid, seotud enamasti kaubavahetusega või sõjakad, mil püüti
võõrast vaimsust allutada, millist asjaolu näitab fakt, et enne võlaorjuse tekkimist kasutati orjadena
ainult sõjavange. Seega jäi infovahetus valdavas osas ühe kultuuri piiridesse, ja kuna
kommunikeerumiseks kasutati saadikuid, sõltus sõnumi värskus viimase väledusest.
Laevanduse areng ja kaubaringluse intensiivistumine viisid kaupmeeskonna tekkimiseni. Kauplemise
lihtsustamiseks võetakse käibele raha, väärismetallist mündid. Sellest ajast -VII saj. ek., pärineb poeet
Alkaiose ütelus: "Raha teeb inimese". Intensiivseim kauplemine hõlmas Vahemereäärseid riike, tuues
kaasa selles piirkonnas tihedama riikidevahelise konkurentsi ja soovi domineerida turgudel ja
kontrollida kaubateid. See asjaolu sai Vahemeremaades rohkete konfliktide allikaks ja soodustas
impeeriumite teket.
Tihedamaid kontakte teiste piirkondadega takistas transpordi algelisus. Kagu-Aasiat ja Euroopat
ühendav nn. Siiditee, mis tagas alates II saj. ek. Hiina kaupmeestele pääsu Euroopa turgudele, oli
kaubakaravanidele raskeks katsumuseks, kuna pikk teekond kulges suures osas läbi kõrbete ja
saamahimuliste rändhõimude elualade.
Iseäranis soosivalt suhtuti kaubandusse ja käsitöösse I Ateena Mereliidu päevil V saj. ek., mil Kreeka
polistes valitses vabade kodanike demokraatia. Kuid see ajastu jäi üürikeseks. Makedoonia esildudes
kaotasid Kreeka linnriigid oma mõjuvõimu.
Kreeka filosoofidest kujunes majandusküsimustes autoriteetseimaks Aristoteles (384-322 ek.), kes
kuulus Ateena demokraatide kilda, pidades samas sellist valitsemisvormi rumalaks ja kulukaks.
Aristoteles jaotab majandustegevuse kaheks ja neid käsitlevad teadused nimetab oikonoomiaks ja
kremantistikaks. Neist esimene tegeleb rikkuse kui kasulike asjade hankimise uurimisega
(põllumajandus, käsitöö), teine raha ringlusega.
Aristotelese filosoofias on oluline koht nähtuste jagamisel loomulikeks ja ebaloomulikeks. Tootmist
kui sellist pidas ta loomulikuks, nagu ka raha kasutamist väärtuste mõõdupuuna. Kuid raha kasutamise
uue raha loomisel luges ta ebaloomulikuks, milline asjaolu viitab ühtaegu kapitalimahutuste
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kasutamisele majandustegevuses, kui ka ühiskonna ebaküpsusele sellise tootmissüsteemi
aktsepteerimiseks. Loomulikkuse printsiibi alusel jagas Aristoteles ka orjad orjadeks loomuselt barbarid, ja seisuselt - kreeklased, kes õnnetu juhuse tõttu on orjusesse sattunud. Selline suhtumine
võõramaalastesse oli üldlevinud ja peegeldas kultuuride vaheliste konstruktiivsete kontaktide jätkuvat
vähesust.
Rooma impeeriumi tekkimisega II saj. ek. paiknesid kaubateed taas ümber. Riigi paremaks
haldamiseks loodi Euroopa esimene arvestatav teedevõrk, mis hoogustas kauplemist veelgi. Kuna
kauplemine ei olnud aristokraatiale- patriitsidele sobilik nagu väitis Rooma riigimees ning
naturaalmajanduse kaitsja Cato (234-149 ek.), tekkis uus-rikaste plebeide seisus, kes soovisid peagi
saada suurmaaomanikeks ja sõnaõigust senatis. Paraku lahendati uusrikaste probleem laostunud
talupoegade arvelt, mis kokkuvõttes viis väheproduktiivsete latifundiumite (suurnike agraarsed
majapidamised) arvu suurenemiseni ja majanduse krahhi äärele. Mitmed agraarreformi katsed jooksid
sisult liiva, kuna muutumatuks jäi olulisim- tootmis- ja juhtimissuhted. See asjaolu viis suurte
vastuolude tekkimiseni ja impeeriumi nõrgenemiseni. II saj. alustati latifundiumite jagamist
kolonaatideks (pärisorjade väikemajapidamised), mis sisuliselt tähendas feodaalsuhete tekkimist.
Protsessi kiirendas Suur rahvaste rändamine ja Lääne-Rooma impeeriumi kokkuvarisemine.
Rooma riigi languse järel tugevnes I saj. tekkinud kristlik kirik. Vaimulikkond oli keskaja esimestel
etappidel ainsaks teaduse edendajaks Euroopas, mille tõttu rajati ka majandusteooriad pühakirja alusel.
Kristluse varajasema perioodi esindajaks oli Püha Augustinus (353-430), kelle arvates lõi jumal
inimese ja käskis tal tööd teha. Töö ei ole aga inimesele mitte ristiks, vaid õnnistuseks. Õilsaim töödest
on tema järgi põlluharimine. Kuid osta odavalt, müüa kallilt – kaubelda – see ei olevat õige
ristiinimese tegu. Ka astus Augustinus välja eraomanduse vastu, mis olevat kõige pahede põhjus.
Selline suhtumine soosis küll efektiivsemat naturaalmajandust, kuid mitte majanduse arengut.
756.a. loodi Kirikuriik ja pandi alus paavsti ilmalikule võimule. Sellega koos ka kiriku mõju
suurenemisele Euroopas. Kaubandust siiski välja ei suretatud, selle "patuse" töö võtsid enda kanda
enamasti "paganlikud" juudid, kelledest said Euroopas majanduse arendajad kiriku mõjuvõimu
vähenemiseni. Kaubanduskapitali osatähtsus ajapikku suurenes, kiriku kiuste. Tähtsale kohale
poliitikas tõusis krediit ja majandusteoorias hakati vahet tegema lubatud ja lubamatu protsendi vahel.
Kesksele kohale majandusteaduses tõusis õiglase hinna otsing.
Aquino Thomas (1225-1274) võrdleb ühiskonda mesilasperega ja leiab, et seisuslik hierarhia on
tööjaotuse loomulik väljendus. Ja asjaolu, et osade inimeste elujärg on nende positsiooni tõttu
hierarhiaredelil kehvem, on nende patu palgaks. Samas on inimesed orjad ainult kehalt, hingelt on kõik
vabad. Nii ei tohtinud isand oma orjalt elu võtta.
Ka muutis ta üldist suhtumist rikkusesse, nimelt leidis Aquino, et rikkus teatud mõõdukuses ei sisalda
endas midagi vääritut. Kuigi mõõdukuse mõõt jäi defineerimata, anti edaspidi rikkusele kiriku
õnnistus. Patu staatusest vabanes ka laenuprotsent, mida Aquino vaatles kindlustusena krediitorile, kes
endale laenutamisega riski võtab.
Esimese kapitalistliku tootmisviisi teooriana kerkis XV saj. esile merkantilism, mille põhimõtted
valitsesid XVIII sajandini. Selleks ajaks oli toimunud suur kaubanduskapitali akumuleerumine
suurkaupmeeste kitsas ringis. Kuna kaubanduskapital ei loo mingit uut tootmisviisi, tekkisid eeldused
tööstuskapitali tekkeks. Ja et väiketootmine ei suutnud enam rahuldada nõudlust turgudel, pandi manufaktuuride näol alus suurtootmisele.
Uued arenevad tootmissuhted vajasid uut, stabiilsemat juhtimissüsteemi, mis viis ühtse riigi ja
monarhia tekkimiseni. Monarhia võit ei saabunud mitte ilma suurtöösturite finantseerimiseta, kelledele
uus kord esialgu igati sobis. Võimu paremaks teostamiseks moodustati palgaarmee ja rakendust leidis
hulgaliselt bürokraate. Haldusjaotuse aluseks sai feodaalide hierarhia, kes said kohapealseiks
täitevvõimu esindajaiks.
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Merkantilistid eraldasid majanduse uurimise religioonist, majandusprotsesse vaadeldi kui omaette
fenomene. Nende peamisteks seisukohtadeks olid: 1) läbi realiseerimisväärtuse rikkuse samastamine
rahaga, 2) tootmise seadmine rikkuse eelduseks, 3) kasumi allika nägemine riikidevahelises
raharingluses. Merkantilismi algperioodil oldi seisukohal, et kaupu tuleb rohkem välja kui sisse
vedada ja jõukuse tagavad riigi rahavarud. Hilisemal perioodil rõhutatakse raha väljaveo olulisust,
seda eriti transiitkaubanduse arendamise eesmärgil – raha peab ringlema, et rohkem raha sisse tuua.
Seoses seilamise aktiivsuse tõusuga ja uute maade avastamisega investeeriti merkantilismi perioodil
suuri summasid laevandusse. Algas uutel maadel mõjupiirkondade jaotamine ning ümberjaotamine.
Riikide koloniaalpoliitika aktiviseerus eriti XVII- XVIII saj., mil tõusis uute alade tähtsus tooraine
baasina ja soodsa turuna. See tõi kaasa konkurentsi kasvu maade allutamisel ja sõjaliste konfliktide
sagenemise. Edukamaks sai riik, millisel oli tugevaim laevastik.
Majandusedu tagav suurtootmine vajas üha enam töökäsi, mis eeldas suuremat tööjõu liikuvust, kui
seda võimaldasid feodaalsuhted. Ka ei olnud kapitalistid meelitatud võimalusest sponsoreerida
feodaale, kes osalesid rohkem jaotamis- kui tootmisprotsessides. Feodaalsuhete lagunemise käigus
esildus XVII ja eriti XVIII saj. majanduslik liberalism. Selle põhiideeks oli arusaam, et rikkuse
allikaks on inimese töö, sõltumata selle rakendamise kohast. Põhjenduseks toodi asjaolu, et on vähe
ainelisi hüvesid, mis oleksid looduses saadaval ehedal kujul. Enamus neist vajab inimese tööd
tarbimisväärseks kujunemiseks.
John Locke (1632-1704) seostas majanduskasvu eraomandusega. Et inimesel säiliks motivatsioon
töötamiseks, peavad ta töö tulemused olema õiguslikult kaitstud. Eraomandus saigi liberalismi teooria
nurgakiviks. Vastupidiselt merkantilistidele oldi seisukohal, et valitsus peaks võimalikult vähe
sekkuma majandusellu. Valitsuse funktsioonidena nähti: 1) eraomandi kaitset, 2) seaduslikkuse
jagamist ja 3) riigi kaitsmist.
Adam Smith (1723-1790) "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" "Rahvaste
rikkus" (1776) leiab, et tööjaotuse laienemine tingib turu laienemise. Adam Smithi arvates määras
majandusprotsesside kulgemise inimese loomus. Inimest luges ta olemuselt egoistlikuks, kes suutmata
oma vajadusi iseseisvalt rahuldada, asub tegutsema majanduses. Ühiskonna vajadused tervikuna
rahuldatakse tänu "nähtamatu käe" suunavale tegevusele. "Nähtamatu käe efekt" on tingitud
turujõududest, mis läbi nõudluse tekitavad pakkumise. Selle mõjul hakkavad inimesed oma vajaduste
rahuldamiseks tegelema ühiskondlikult kasulike tegevustega.
Turu laienemine täiustab omakorda spetsialiseerumist. See aga tagab tööviljakuse kasvu ja tingib
rikkuse suurenemise ning kapitali akumulatsiooni, mis soodustab tööjaotuse laienemist. Nii saab
majanduskasv võimalikuks vaid vabade turusuhete tasukaalustavates tingimustes. Vabade turusuhete
all mõistab Smith olukorda, kus puuduvad riigi poolsed kaubanduspiirangud, kui ka monopolide
kuntslik kasumi suurendamine. Majanduskasvuga aga kaasneb ka üldine heaolu kasv.
David Ricardo (1772- 1823). "On the Principles of Political Economy and Taxation" (1817), mida on
peetud olulisimaks rahvusvahelise kaubavahetuse alusteooriaks ja esimeseks konkurentsieeliste
teooriaks, mis on tänase kaubavahetusteooria tuumaks. Arendas edasi Smithi teooriaid, keskendudes
jaotusprobleemidele. Ta pidas tööstuskapitali majandusliku arengu mootoriks ja kasumit kütuseks.
Temalt pärineb suhtelise eelise seadus, mille kohaselt mingi piirkond toodab alati mingit toodet
kvaliteetsemalt või madalamate kulutustega, kui mõni teine piirkond. Seetõttu on piirkonnal kasulik
spetsialiseeruda valdkonnale, milles tal on suhteline paremus, ja importida kaupu, milles on suhteline
halvemus. Sellele tuginedes väitis Ricardo, et vabast kaubandusest ja spetsialiseerumisest saavad kasu
kõik osapooled
Selle järgi töötab majandus kõige tõhusamalt ja igale osalisele on kõige kasulikum, kui igaüks teeb ainult
seda, milleks tal on teistega võrreldes eelised, jätab aga tegemata ning ostab teistelt osalistelt need hüved,
26

mille valmistamisel kuuluvad eelised hoopis neile teistele. Võrdleva eelise printsiibi järgimisel on
tagajärjeks tööjaotus: majandussuhete süsteemis osalejate spetsialiseerumine teatud hüvede
valmistamisele ja töösaaduste vahetamine omavahel. Need inimesed või inimrühmad aga, kes sellest
põhimõttest kinni ei pea, majandavad vähem tõhusalt, jäävad vaeseks, nende võimalused mõjutada teisi
kahanevad ja lõpuks tõrjutakse nad riigirahvamajanduse või maailmamajanduse ääremaadele, kus nad
etendavad ainult tühist osa.
XIX saj. alguses Jean Batiste Say (1767-1832), kes oli Smithi suur austaja ja tema ideede
süstematiseerija, tuli välja realisatsiooniteooriaga. Selle järgi inimesed toodavad mitte tootmise enda
pärast, vaid et oma tooteid vahetada teiste vastu, millele toetudes väitis Say, et pakkumise suurenedes,
suureneb ka nõudmine. Selline käsitlus valitses enamikes majandusteooriates kuni 1929-1933.a.
kriisini. Say teeneks on ka tootmistegurite teooria toomine majandusteadusesse. Ta leiab, et igasugune tootmine kujutab endast tööprotsessi, mille käivitamiseks on vaja töövahendeid ja töö objekti,
vastavalt kas looduslikku või eelneva töötluse produkti. Tootmisest võtab Say järgi osa kolm tegurit:
töö, kapital ja maa, mis kõik olid ühesugusel määral rikkuse allikaks.
Tootmistegurite teooria pani aluse paigutusteooriate, kui soodsamate tootmisteguritega varustatud
ruumi otsimise, tekkimisele.
Johann H. von Thünen (1783-1850) – Maakasutuse teooria (1826) võttis vaatluse alla
põllumajanduse, mida ta ka ise oma mõisas Rostocki lähedal viljeles. Oma majapidamise juhtimise
kõrvalt kogutud tohutule empiirilisele materjalile toetudes leidis ta, et peale looduslike tegurite
määravad transpordikulud põllumajandusliku tootmise tüübi ja intensiivsuse.
Eli Heckscher (1919) & Bertil Ohlin (1933) (H-0) rahvusvahelise kaubanduse teooria "Interregional
and International Trade" põhines kapitali ja tööjõu ristanalüüsil. Neli olulist eeldust olid:
1) Tootmistegurite mobiilsust arvestatakse minimaalsena
2) Veokulud võrdsustatakse nulliga
3) Tehnoloogiat võetakse geograafiliselt konstantsena
4) Mastaabiefekti ei saa arvestada, kuna eeldatakse täiuslikku konkurentsi
Võrdleva eelise tekitab erinev varustatus tootmisteguritega (factor endowment). Tootmistegurid on selle
teooria kohaselt maa ja muud loodusvarad, nii- või teistsuguste oskustega tööjõud, tehnoloogia, s.o.
teadmised, kuidas üht või teist hüvet valmistada, samuti vaba kapital, s.o. hüvede hulk, mida pole tarvis
kohe tarbida, vaid võib kasutada tootmise korraldamiseks, laiendamiseks, täiustamiseks. Mitte ükski
piirkond pole nende tootmisteguritega võrdselt varustatud. Mõni võib omada teatavat loodusvara eriti
suurel hulgal või heas kvaliteedis ja selletõttu ka võrdlevat eelist selle loodusvara töötlemisel hüvedeks.
Teist võib asustada arvukas ja usin rahvastik, nii et tal on võrdlev eelis palju tööd nõudvate hüvede
valmistamisel. Kolmandas on inimesed võibolla haritumad ja uuendusmeelsemad, nii et seal
mõeldakse välja rohkem uusi ja paremaid tehnoloogiaid ja need levivad kiiremini; see piirkond saab
võrdleva eelise uute või keeruliselt valmistavate hüvede tootmisel. Mõne hüve tootmiseks on vaja teha
väga suuri algkulutusi, selleks saab võrdleva eelise kapitalirikas piirkond. Muidugi on tegelikult vaja
kõiki tootmistegureid parajas vahekorras, võrdlev eelis tekib ikkagi alles nende kõigi ühisel toimel.
Rahvusvahelise kaubanduse teooria ei käsitlenud aga võimalust hankida tootmistegureid mujalt
vahetuse korras.
Paralleelselt liberalistliku suuna arengu ja levimisega XIX saj. tekkis ka teine oluline liikuminesotsialism. Kellede mõjukamaks esindajaks oli Karl Marx (1818-1883). Marx püstitas küsimuse, et
kui turumajanduses vahetatakse kõiki kaupu vastavalt nende väärtusele, siis kuidas üldse on võimalik
kasumi tekkimine. Lahenduse leidis ta erilises kaubas – tööjõus. Tööjõu väärtust mõõdab ta nende
kulutustega, mis on vajalikud töölisel teha tööjõu taastootmiseks. Ja väidab, et kuna tööline toodab
rohkem kui seda kuluks tööjõu taastootmiseks, siis kõik ülejääk, mille kapitalist kompensatsioonita
omastab, ongi kasum.
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Kapitalisti kui ekspluataatori võimu nägi Marx töövahendite monopoolses omamises. Töövahendites
näeb ta asjastunud inimtööd ja mehhaniseerimises elavtööjõu kahandamist, millega kaasneb tööpuudus
ja tarbijate vähenemine. Selle protsessi tulemuseks on ületootmine ja majanduskriisid. Lahendusena
pakkus ta välja üleminekut uutele tootmissuhetele, kus lähtutaks töölisklassi, kui tegeliku tootva jõu
huvidest. Uus tootmissüsteem rajataks printsiibi järgi: igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema
vajaduste järgi. Uuele ühiskonnale üleminek toimuks sotsialistide arvates läbi revolutsiooni.
Lähtudes põhimõttest, et mitte midagi (ja kõige vähem majandusteooria) ei saa tekkida tühjale kohale,
viitab sotsialismi ideede teke ja levik tõsistele vastuoludele tollases ühiskonnas. Tänu tehnika arengule
oli hoogustunud manufaktuuride mehhaniseerimine. Kuna sellel ajavahemikul omas Inglismaa
monopoli tööstustootmises, oli teistel riikidel turule pürgimisega suuri raskusi. Seda siiski üritati ja
loomulikult suurte kulutustega ning paraku eelkõige tööjõu arvelt, mis tekitas põhjendatud pahameelt.
Kui liberalistid eeldasid, et majanduskasv toimub tööjaotuse, turgude kasvu ja kapitali
akumuleerumise harmoonilisel koosmõjul, siis sellane olukord oli kõike muud kui harmooniline (kuna
suur tööpuudus ei soodusta turgude laienemist). Lahendusena nähti majanduspiirangute ja maksude
vähendamist, mis soodustaks kapitali akumulatsiooni suurenemist, mille läbi suureneks investeerimine
ja loodaks uusi töökohti.
Sotsialistid pakkusid lahendusena revolutsiooni abil tööliste diktatuuri kehtestamise. Venemaal, kus
industrealiseerimine iseäranis vaevaliselt toimus ja erinevate klasside vastuolud olid väga teravad, see
neil ka 1917.a. õnnestus. Palju reklaamitud proletariaadi diktatuuri asemel realiseerus praktikas
plaanimajandusele tuginev ühe partei hegemoonia, mille huvid seati tihti kõrgemale üldrahvalikest.
Ning mille ideoloogial olid religiooni tunnused: sümbolid, prohvetid: Lenin, Marx, Engels, pühakud,
võimul olev riigipea, dogmad, mille vaidlustamine oli rangelt karistatav, väljavalitud rahvas –
venelased, usk maapealse paradiisi – kommunismi möödapääsmatu saabumine.
XIX saj. teisel poolel arenes tööstuslik tootmine jõudsalt Saksamaal ja USA-s, kus majanduskasvult
juba ületati Inglismaad, millele kuulus siiski veel juhtiv koht turgudel. Üha hoogustuva
majandustegevuse tõttu keskenduti majandusteaduses mikrotasandile. Teoreetikute seas hakkasid
levima neoklassitsistlikud ideed, milledest olulisim oli väärtuste subjektiviseerimine, sidumine
väärtust hindava tarbijaga.
1871.a. tulid William S. Jevons (1835-1882) ja Carl Menger (1840-1921) välja piirkasulikkuse
teooriaga. Sellega seostatakse tarbija tehtud kulutused, võimalikult suure heaolu taseme
saavutamisega, mida taodeldes teeb tarbija oma valiku.
Väga suure tunnustuse pälvis möödunud sajandi lõpul ka Alfred Marshall (1842-1924). Oma
hinnateooria rajas ta seisukohale, et kaupade hinnad määratakse nõudmise ja pakkumise suhtega. Nii
eristas ta kaht liiki hindu. Nõudmishinnad, mis sõltuvad piirkasulikkusest ja pakkumishinnad, mis
sõltuvad tootmiskuludest. Turuhinnad, aga kujunevad välja konkurentsi tulemusel, nõudmise ja
pakkumise tasakaalupunktis. Marshalli oluline panus majandusteoriasse oli ka aglomeratsiooniefekti ja
ettevõtlusvõrgustike nn. industrial district kirjeldamine.
Alfred Weber 1909 “Tööstuse paigutuse teooria” (Standorttheorie
1929 "The Theory of the
Location of Industries") on minimaalkulu teooria, mille järgi tööstuse paigutus sõltub:
1) esmastest teguritest nagu veo- ja tööjõukulud
tänaseks on jäänud siin eriti globaalsel
tasandil oluliseks tööjõukulud
2) teisestest ehk kohalikest faktoritekst nagu aglomeratsiooni ja deglomeratsioonijõududest
nendest on tänaseks saanud olulisim klasterdumist mõjutav ja ka selgitav tegur.
Ta jõudis järeldusele, et iga majandustegevus tuleks muudel võrdsetel tingimustel paigutada punkti, kus
summaarsed veokulud on kõige väiksemad. Veokulude arvutamisel tuleb seejuures arvesse võtta
igasuguste toorainete, abimaterjalide, kütuse, elektri, ka kohapeal puuduva tööjõu kohaletoimetamise
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kulud, teabe vahetamise kulud, toodangu veokulud selle võimalike tarbijateni, üldse kõik, mis sellele
tegevusele oluliseks osutub.
Kogu seda asjaolude ringi, millest summaarsed kulud Weberi mõttes sõltuvad, nimetataksegi
majandusgeograafiliseks asendiks. Seda arvestades võib Weberi järelduse sõnastada lühemalt ja siduda
rahvusvahelise kaubanduse teooriaga: iga majandustegevus asugu just nimelt tema jaoks parima
majandusgeograafilise asendiga punkti, sest nimelt seal omandab ta võrdleva eelise kõige vajaliku kohaleja minemaveo toimetamisel.
XX saj. mõjukaimaid paigutusteooriaid sündis Walter Christalleri (1892-1969) teenuste ja kaupade
pakkumise paiknemist uurimisest, kui ta tuli 1933.a. välja keskuskohtade teooriaga. Keskendudes
teenuste pakkumise iseärasustele leidis ta, et need erinevad diapasoonilt (mingi vahemaa, mida on
klient nõus läbima teenuse saamiseks) ja lävelt (tarbijaskonna suurus, mille juures on teenuse
osutamine majanduslikult otstarbekas).
Nende näitajate järgi jagas Christaller teenused järkudesse. Alates madalamatest: igapäevased
teenused, perioodilised-, episoodilised- ja kõrgemaks järguks olid spetsiifilised teenused. Sellele
toetudes leidis ta, et turg kujundab asustussüsteemi, koos erinevaid järku teenuseid pakkuvate erinevat
järku asulate ja nende tagamaadega. Nii peaksid olema kõige madalamat järku keskuskohad üksteisele
kõige lähemal ning iga kõrgemat järku keskus haarama enda alla madalamat järku keskuse ja selle
tagamaa, pakkudes lisaks teenuseid, mida eelmises ei leidu.
Lisaks transpordi- ja turufaktorile arvestab Christaller ka poliitilisi mõjureid ja leiab, et piirid
eraldavad inimesi keskustest ja häirivad kaupade ning teenuste liikumist. Seetõttu kuusnurkne ideaalne
keskuste paiknemise mudel, mis oli Christalleri teooria geograafiline väljendus, kooldub ja piirilinn,
kaotades osa oma turust, stagneerub. Kuigi Christaller on oma teooria püstitamisel saanud ideid
Lõuna-Saksamaa asustussüsteemist, muutis transpordivahendite kiire areng oluliselt keskuskohtade
vahelisi konkurentsi tingimusi ja viis mitmete madalamat järku keskuskohtade stagneerumiseni ja
teenuste kontsentreerumiseni kõrgemat järku keskustesse
Keinslusest läbi neoklassikalise lähenemise evolutsioonilise ja assiotsieerunud majanduse poole
John Maynard Keynesi (1883-1946) põhiteoseks on "The General Theory of Employment, Interest
and Money” (1936) ja selles esitatud majandusteooriat rakendati nii 1930ndate aastate suure
majanduskriisi kui ka II Maailmasõja järgse majanduse ülesehitamiseks. Keynes hülgas liberalismi
seisukohad väites, et viimaste teooria harmoonilisest turumajandusest on fiktsioon. Tema arvates on
majanduseduks vaja tagada ressursside realiseerimine.
Tema teooria lähtus seisukohast, et ülemäärane säästmine pärsib ja kahjustab majandust: kui säästud
ületavad investeeringuid, kasvab tööpuudus ja majandus stagneerub. Sel juhul on hädavajalik valitsuse
sekkumine selle käsutuses olevate vahenditega, et taastada nõudlus ja sellega tootmine ning majandus
aktiivsus. Seega pöörab Keynes põhitähelepanu efektiivsele nõudlusele ja selle komponentidele:
tarbimisele ja investeerimisele.
Tarbimise juures leiab ta, et see suureneb tulude kasvades, kuid mitte samas proportsioonis, seega
tarbimise osa tuludes väheneb, millise asjaolu ristib Keynes ühiskonna "peamiseks psühholoogiliseks
seaduseks". Investeeringute hulk aga sõltub loodetavate tulude määrast ja panga intressist. Ta
soovitas valitsustel majanduskasvu tagamiseks mõõduka ja reguleeritava inflatsiooni läbi soodustada
investeeringuid. Lisaks pooldas ta laialdasi riigi poolt soodsate laenude kaudu finantseeritud
programmide läbiviimist uute töökohtade loomiseks.
Tarbimise juures leiab ta, et see suureneb tulude kasvades, kuid mitte samas proportsioonis, seega
tarbimise osa tuludes väheneb, millise asjaolu ristib Keyens ühiskonna "peamiseks psühholoogiliseks
seaduseks". Investeeringute hulk, aga sõltub Keyensi järgi loodetavate tulude määrast ja panga intres29

sist. Ta soovitab valitsusel majanduskasvu tagamiseks mõõduka ja reguleeritava inflatsiooni läbi
soodustada investeeringuid. Lisaks pooldas ta laialdasi riigi poolt soodsate laenude kaudu
finantseeritud programmide läbiviimist uute töökohtade loomiseks.
Tuleb tunnistada, et mitmed valitsused kasutasid seda viimast oma poliitiliste positsioonide
tugevdamiseks, millega majandused sattusid omakorda liida suurde sõltuvusse riigi abist, mis
omakorda kahandas oluliselt riikide konkurentsivõimet muutes riigi osa majanduses liiga suureks ja
bürokraatlikuks ning lõppkokkuvõttes ressursse raiskavaks. Stabiilsuse asemel muutus majandus
staatiliseks. Seda eriti, kui arvestada poliitiliste süsteemide suhtelist suletust ja riigikesksust.
Milton Friedmani (1912-) põhiseisukohaks on idee turu sisemisest stabiilsusest. Majanduskriisid aga
on seotud ressursside mitteküllaldase pakkumisega. Nominaaltulu muutumise põhjuseks peab ta raha
hulga muutusi ringluses. Nii toob raha hulga vähenemine 6-12 kuu vältel kaasa tootmise vähenemise.
Edasi sama ajavahemiku jooksul langevad ka hinnad. Sama seos kehtib ka raha hulga ja laenu
protsendi vahel. Seevastu raha hulga suurenemine tingib intresside alanemise, suurenenud
investeerimise läbi. Väärtpaberite hinnad tõusevad koos intresside langusega. Liigne raha paigutatakse
väärtpaberitesse ja tarbeesemetesse, mis stimuleerib majandustegevust. Viimane kutsub esile
hinnatõusu, mis vähendab liigse raha hulka ja tingib intressi tõusu.
Riigi ülesandeks on Friedmani järgi tagada stabiilsete hindade läbi eraettevõtluse õitseng. Selle
eesmärgi saavutamiseks on tõhusaks vahendiks rahapoliitika, mille väljendus praktikas oleks valitsuse
kulutuste ja maksude vähendamine ning ohtliku inflatsiooni vältimiseks liigse rahamassi turule
paiskamise vältimine. Rahavarude kasv ei tohiks ületada 3-5% piiri.
Friedmanni teooria elavam rakendamine (nt. Thatcheri ja Reagani poolt) tuli paljuski paratamatusena.
Esiteks olid riigid tööhõive säilitamise huvides raskustesse sattunud ettevõtteid natsionaliseerides
muutnud ettevõtluse rigiidseks ja ebaefektiivseks. Teiseks ei olnud kokkukuivanud majanduskasvu
tingimustes enam vahendeid, et suureks kasvanud ja ebaefektiivseks kujunenud riigisektorit ülal
pidada. Kolmandaks vajas ka rahvusvahelistund majandus teooriat, mis paremini selgitaks
rahvusvahelises ettevõtluses ja riikide vahelises konkurentsis toimuvaid protsesse. Friedmanni
põhikoelt lihtne lähenemine tundus olema sobiv. Tõsi, täna enam nii ei arvata.

Evolutsiooniline majandusteooria: võrgustikud, klastrid, riikide-regioonide konkurentsieelise
loomine ja assotsieerunud majandus (Porter, Romer, Krugman, Cooke)
Michael E. Porter on 1990ndail ilmselt tunnustatuim majandusteadlane. Tema põhiteos “The
Competitive Advantage of Nations” (1990) tõi väga jõuliselt tavaliste tootmisfaktorite ja turu kõrvale
põhineb ajalool, usunditel ja institutsioonidel põhineva kultuurikeskkonna. Paljusid tooteid saab
vastava traditsiooniga kultuurikeskkonnas edukamalt toota ja paljusid tootegruppe ei saagi uude kohta üle
kanda. Töötajate kvalifikatsioon, finantseerimis- ja turustuskanalid ning veel mitmed teisedki tegurid ei
võimalda uutel üritajatel konkureerida suurema traditsiooni ja teadmistega piirkondadega, kes suudavad
neid teadmisi kiiremini luua. “Kodu” annab ettevõttele jõudu Porter kirjeldab ka ettevõtteklastri
kujunemist ning peab seda ettevõtete spetsialiseerumist ja innovaatilisust peamiseks eri regioonide ja
riikide konkurentsieelise loojaks.
“Competitive advantage is created and sustained through a highly localized process. Differences in
national economic structures, values, cultures, institutions, and histories contribute profoundly to
competitive success. The role of home nation seems to as strong as or stronger than ever. While
globalization of competition might appear to make the nation less important, instead it seems to make it
more so. … The home nation takes on growing significance because it is the source of the skills and
technology that underpin competitive advantage.” (Porter 1990, 19)
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Porteri teoorias rõhutatud tootmise kultuurist sõltuvus ilmneb ka uues tootmislogistikas. Ühesugune
masstoodang võimaldas pika aja vältel kasvatada stabiilseid kaubavoolusid, mis olid kaugusele
vähetundlikud st. ühte toodet tarbiti pika aja vältel suurel territooriumil. Sellise tootmise tulemusena
kujunes regionaalne hierarhiline jaotussüsteem: koostetehas → suured laod → keskmised laod →
väikesed laod → jaemüüjad.
Kaasaegne tarbijale orienteeritud turg ei võimalda kujundada stabiilseid jaotusvõrke, see nõuab
toodangut teatud ajahetkel, kusjuures aega loetakse päevade ja isegi tundidega. Kes ei suuda õigel ajal
ja õiges kohas kaupa pakkuda, see ei saa loota ka kasumile. Väikeste kaubakoguste kiire tarbijatele
kohaletoimetamine tähendab omakorda suurt kaugusetundlikkust. Sageli on kasulikum loobuda
lõpptoodangu veost ja lähetada sidekanalit mööda vaid joonised (arvutipõhine disain ja tootmine –
CAD/CAM), mille alusel nõutav kaup tarbija lähedal jaotuskeskustes juba kokku pannakse (osalt
kaugelt toodud, osalt kohalike allhankijate pool toodetud komponentidest). Selline tootmine
võimaldab rohkem arvestada ka kohalikke eripärasid.
Tänapäeval on teadmised inimese tootmistegevuses palju olulisemaks kui füüsiline töö ja
loodusvarade kasutamine. Teadmistel põhinevates ettevõtetes on nii teadlased kui töölised ideede ja
pideva innovatsiooni loojateks. Töölised kasutavad oma põhjalikke teadmisi tootmisprotsesside ja
masinate uuendamiseks, muutes tehase pideva uuenduse, õppimise ja tehnoloogiate arendamise
kohaks. Võimalikult palju püütakse ära kasutada inimeste intellektuaalseid võimeid, leidlikkust ning
loomingulisust.
Õppivas majanduses võidavad need, kes loovad teadmisi konkurentidest kiiremini, mitte need, kes
müüvad odavalt. Teadmised tekivad oma kogemustest õppides, katse-vea meetodil ja tegevust pidevalt
korrates, millega tekib vilumus teha asju paremini. Teadmiste loomist võib jagada selle edasiandmise
viisi järgi kaheks. Esiteks teadmised, mida saab hõlpsalt kirja panna ja kui vaja, siis tõlkida ja
paljundada. Teisalt on aga teadmisi, mida on suhteliselt lihtne õppida, kuid raske kirjeldada. Näiteks
auto või lennuki juhtimist ei saa õppida raamatust, see nõuab otsest juhendamist ja harjutamist, et
tekiks oskus ja vilumus. Sellise mittekodeeritava nn. "väljendamatu teadmise" tähtsus üha suureneb.
Oluline on seegi, et informatsiooni ei saa alati muutumatult üle kanda. Edasimüüdud informatsioon ei
ole kunagi see, mis ta oli originaalis ja see võib info müüjat heidutada. Lisades natuke omalt poolt,
võib äsja informatsiooni omandanud klient hakata seda omakorda müüma ja teha seda isegi märksa
edukamalt teadmise väljamõtlejast. Siit kasvab välja ka usalduse olulisus uue ajastu firmadele. Vaid
pikaajalised kontaktid ja tuttavate võrgustik võimaldab häid suhteid hoida. Seetõttu areneb
firmadevaheline võrgustumine kiiremini kui kunagi varem. Ka on leitud just infovahetamisel üles
selline eelkapitalistlik moodus nagu bartertehing - ühtede teadmiste või oskuste vahetamine teiste
vastu.
Vaid uute edukate firmade teke sunnib mingi piirkonna ettevõtteid status quod muutma. Kui uus ja
edukas saab algstaadiumis toetust ja suudab end tõestada, on ka teistel kergem ja lihtsam uuendus üle
võtta. Mõnes piirkonnas on see kohaliku kultuuri küsimus, kas “dinosaurused” pikendavad oma eluiga
ning lasevad lõplikult põhja terve regiooni majanduse või astuvad mingiks perioodiks teadlikult
kõrvale, et vahepeal õppimisega vaeva näha ja siis uuesti tippu pürgida. Seega on suhtumine uutesse
ettevõtetesse ja ettevõtjaisse ning enese arendamisse (tegelikult siis töökus ja aus konkurents)
piirkondliku edu võtmeküsimuseks.
On täheldatud, et konkurentsivõimeliste firmadega edukad piirkonnad on parandanud oma rolli
maailmaturul ja tõstnud elanikkonna elatustaset ka üldise majanduslanguse perioodidel. Uute
paigutusteooriate kohaselt väidetakse, et teatud territooriumil kujunev institutsioonide kogum võib
oluliselt muuta majanduse efektiivsust ja seda eelkõige teadmiste loomise läbi. See haarab
valitsusvorme, avalikku sektorit, poliitilise otsusetegemise ja rakendamise protsessi, inimeste
ettevõtlikkust, turu tegutsemise iseärasusi, reegleid, praktikat, harjumusi, kokkuleppeid, kultuure,
moraalseid veendumusi, religiooni ja teisi regiooni või maad iseloomustavaid väärtusi. Osa
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institutsionaalsest struktuurist on pikaajalise ajaloolise kujunemisprotsessi tulemuseks, teine osa
kujuneb praeguses majanduskeskkonnas ja on üsna kergesti muudetav.
Siin on parimaks näiteks Kolmanda (Kesk- ja Kirde-) ja Teisese Itaalia (Mezzogiorno - Lõuna)
võrdlus, kus Põhja pool on sajandeid domineerinud vabameelne ja avatud individualistlik majandus
ning lõunas paljude välisvallutajate poolt kujundatud korporatiivne suletud ühiskond. Põhjas elanikud
ja firmad usaldavad valitsust - kohalik demokraatia töötab, valitsus tegutseb efektiivselt ja majandus
kasvab. Lõunas on ühiskond lõhenenud korporatiivseteks klannideks, demokraatia ei tööta, suur osa
rahvast ei usalda valitsust ja majanduskasvu ei ole. Loomulikult on vaid sellisel kohaliku või
regionaalsel võimul, keda usaldatakse, võimalik firmasid teadmiste loomise juures toetada. Euroopa
parimates ettevõtlusklastrites nn. uutes tööstuspiirkondades, näiteks Emilia-Romagnas Itaalias, RhoneAlps Prantsusmaal ja Baden-Württembergis Saksamaal, toimib kõikjal usaldus ning koostöö avaliku ja
erasektori vahel.
Ettevõtete lähedalt seotud kooslusi nimetatakse ettevõtlusvõrgustikeks. Oluline on ka see, et
ettevõtjad tunneksid ja usaldaksid oma partnereid. See võimaldab asju ajada kiiresti ilma aega
viitvate formaalsusteta. Äris on pikaajalised partnerlussuhted sageli enam väärt kui kauba või teenuse
odav hind, mistõttu suhteid ja usaldusväärseid koostööpartnereid hoitakse hoolega.
Kui toote loomisel osalevad samaväärsete ja sõltumatud ettevõtted ja kui nende ostetavate kaupadeteenuste hind kujuneb turul, on tegemist horisontaalse võrgustikuga. Kui vastava toote müüki
korraldab liiderfirma, kes dikteerib hinda ja tellib kaupu-teenuseid allhankena väiksema turujõuga
ettevõtetelt, siis saame rääkida vertikaalsetest suhetest.
Ettevõtlusvõrgustikel võivad olla väga pikad traditsioonid, mis ulatuvad sajandite taha, mil
ettevõtjateks olid vabad talupojad ja käsitöölised. Väga pika ajalooga ettevõtjate kooslusi leiame
Euroopas näiteks Taanis Jüütimaal, Põhja-Itaalias, Sloveenias ja mujalgi. Paljudes teistes maades on
tööstusühiskonna kiired arengud üldjuhul moderniseerinud ka ettevõtjate vahelised suhted, tekkinud
on liiderettevõtjad, kes on teatud määral allutanud teised sama piirkonna tootjad endale.
Pool sajandit tagasi üritati võimalikult palju tootmist koondada ühe juhtimise alla võimalikult suurde
kombinaati – sellist tootmisviisi nimetatakse fordismiks. Ettevõtted kasvasid üha suuremaks, et
saavutada surema tootmismahuga kaasnevat mastaabisäästu. Näiteks mida suurem on toodetava leiva
kogus, seda suuremaid masinaid me saame kasutada, seda vähem vajame me ühe pätsi leiba
tootmiseks aega, töötajaid, energiat jms.
Toodete üha keerukamaks muutumisega ei olnud aga peagi sellist hiidsüsteemi võimalik enam juhtida:
ettevõtted bürokratiseerusid ja kasvanud juhtimiskulud nullisid mastaabisäästust tuleneva kasu.
Alates 1970ndate keskpaiga suurest majandus kriisist algas Läänes ettevõtete suuruse vähendamine,
kus vastavalt tehnoloogiatele on kujunenud iga tootegrupi tarvis optimaalse suurusega tehased.
Näiteks on autokoostetehase suuruseks ca 3000 töötajat (kes panevad aastas kokku 300 tuhat autot!),
rehvitehasel 300 ja peeglitehasel vaid 30 tööinimest. Uues tootmissüsteemis, mida nimetatakse ka
toyotismiks, osaleb sadu ettevõtteid, mis teevad
peatehasele allahanketöid.
DEFINITSIOON
Ettevõtete vahel on üha enam tööjaotust ja toimub
spetsialiseerumine, millega iga ettevõte keskendub
üha väiksemale arvule toodetele või teenustele.
Keskendutakse sellele, mida osatakse kõige paremini,
milleks on olemas konkurentsieelis.
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Klaster ehk kobar on geograafiliselt lähestikku
paiknevate
ühe
valdkonna
tootmisele
spetsialiseerunud ettevõtete ja institutsioonide (nt.
ülikoolide, agentuuride, kaubanduskodade) kooslus,
mis teeb koostööd ja samas konkureerib sisemiselt.
Klastri geograafiline ulatus varieerub linnast regiooni,
terve riigi ja riikide grupini.

Porteri romb: ettevõtlusklastri kujunemist mõjutavad tegurid

Konkurents ja rivaliteet
Juhus

Nõudlus

Faktortingimused

RIIK

Koostöö ja lähedus
Konkurentsieeliste loomine:
1. uued tehnoloogiad
2. tarbijate uued või muutuvad
vajadused
3. uue tööstuse teke
4. sisendhindade või kättesaadavuse
muutumine
5. valitsuse regulatsiooni muutumine
Varajase siseneja eelised
Innoveerimine
Eelise säilitamine:
1. eelise allikas
2.
jätkuvad
ja
kumulatiivsed
investeeringud
3. eelise allikate paljusus
4. pidev parendamine ja edendamine
Rahvusvaheline konkurentsivõime
Konkurentsieelis läbi globaalse
strateegia
1. Konfiguratsioon
2. Koordinatsioon
Globaalne konfiguratsioon
1. tegevuste kontsentratsioon
2. hajutatud tegevused
3. tegevuste paigutus
Globaalne koordinatsioon
Asendi- ja süsteemipõhised eelised
Globaalse
strateegia
valik
spetsialiseerumine
Tootmise globaliseerumise protsess võimaldamaks
tootmismahtude
suurenemist
Varane globaliseerumine
Globaalsed alliansid

FAKTORTINGIMUSED
Faktoritega tagatus:
1) inimressursid,
2) füüsilised
ressursid:
geograafiline asend, maa,
vesi, toore jms.
3) teadmiste
ressursid:
ülikoolid,
instituudid,
uurimisbaas jms.
4) kapitaliressursid
5) infrastruktuur

ebasoodsatest

NÕUDLUS
Kodune nõudlus
1. Nõudluse struktuur
2. Nõudlikud tarbijad --> kei-haku-tansho
3. Ettearvatavad tarbijate nõudmised soodus pind pakkumisele
Nõudluse suurus ja kasvumuster
1. Koduturu suurus
2. Sõltumatute ostjate arv
3. Koduturu kasvukiirus
4. Varane kodune nõudlus
innovaatilisus
5. Varane täituvus
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TOETAVAD TÖÖSTUSED
ja

FIRMADE
STRATEEGIAD,
STRUKTUUR JA RIVALITEET

üldised
spetsiifilised

Faktorite loomine
Konkurentsieelis
tingimustest

Nõudlustingimuste kaasmõju

Konkurentsieelis
allhankijatest
varustavatest tööstustest

Faktorite hierarhiad
1) baasilised
2) arendatud
3)
4)

Kodunõudluse rahvusvahelistumine
1. mobiilne või rahvusvaheline kohalik
nõudlus (lai silmaring, liikumine
multinatsionaalide järgi)
2. välisvajaduste mõju (koolituse
andmine
hilisema
aparatuuri
kasutamine)

-

Koduste firmade strateegia ja struktuur
Eesmärgid
1. Ettevõttel
2. Inimestel

Muu vajaminev ostetakse sisse. Viimasel paarikümnel aastal on eriti kiiresti
spetsialiseerunud ka varem suurettevõtete struktuuris olnud teenused nagu disain,
raamatupidamine, kinnisvaraarendus, transport jms. Spetsialiseerumist ja ettevõtete arvu
kasvu on omakorda mõjutanud infotehnoloogiate kasutustevõtt, ilma milleta ei ole
tänapäevane tootmine enam võimalik.
Maailmas on täheldatud üha sügavamat spetsialiseerumist ka eri piirkondade vahel. Teatud
kaupade-teenuste tootmine koondub regioonidesse, millel on kas looduslikud või üha enam
ka inimtekkelised eeldused vastava toote valmistamiseks. Sealjuures on üha vähem olulised
varasemad looduslikud eeldused ja üha tähtsam on riikide- ja regioonide võime õppida, luua
uusi tehnoloogiaid ja ennast jätkuvalt muuta tagamaks innovatsiooni. Regioonis
spetsialiseerunud suurt ettevõtete kooslust, mis on keskendunud sarnase või seotud
kaubagrupi tootmisele nimetatakse ettevõtlusklastriks ehk –kobaraks.
Võrgustike ja kobarate toimimisest aru saamiseks on oluline eristada kodeeritavat ja
mittekodeeritavat teadmist. Esimest
KIIL
MIS ERISTAB VÕRGUSTIKKU JA KLASTRIT?
võime lihtsalt lugeda ja edastada.
Näiteks ostes uue arvuti või
Võrgustikud annavad odavama juurdepääsu tugiteenustele
programmi, on sellega kaasas lihtsalt
Klastrid tõmbavad tugiteenused regiooni
ja
üheselt
mõistetav
Võrgustikel on piiratud liikmeskond
kasutamisõpetus. Teine lugu on aga
Klastritel on avatud liikmeskond
uute
alles
tootmise
jaoks
ettevalmistatavate
keeruliste
Võrgustikud põhinevad informaalsetel lepingutel
masinate,
detailide
(näiteks
Klastrite aluseks on vastastikuselt jagatud normid
mikrokiibi) või kemikaalidega. Siin
Võrgustikud soodustavad keerulisemate ärikoosluse teket
ei ole veel toote kasutamise
Klastrid toetavad ettevõtete kompetentsuse laienemist
kirjeldust, sest on vaid üksikud
tehnikud, kes suudavad selle
Võrgustikel on ühised ärieesmärgid
katsenäidisega töötada. Teiseks ei
Klastritel on ühine visioon
ole ka aega katsetusstaadiumis
kirjeldusi
koostada,
kuna
kõrgtehnoloogiliste (high tech) ettevõtete ja nende poolt antava toodangu kasv on reeglina
ülikiire ja iga viivitus annab eelise konkurentidele.
Seetõttu koonduvadki kõrgtehnoloogiliste toodete aga ka paljude tavatoodete turul
liiderettevõtted võrgustikuna teadmiste algallika – näiteks teadlase või uurimislabori juurde.
Ettevõtted on alguses väikesed, ettevõtjad tunnevad üksteist hästi ja vajavad üksteise toetust
ning teadmisi uue toote väljaarendamisel. Edasi, kui uus toode suunatakse masstootmisse,
luuakse juba suhted ka väljaspool. Varasem ühtse perena toiminud võrgustik killustub, aja
pikku luuakse strateegilised partnerlused ka ettevõtetega teisel kontinendil, sage on kiiresti
kasvavate ettevõtete või nende aktsiate ülesostmine investorite poolt. Standardiseeritud
tootmisoperatsioonid kirjeldatakse (kodeeritakse) põhjalikult ja tootmine paigutatakse
vastavalt sellele, kus on üht või teist operatsiooni optimaalne teostada.
Nii on innovaatilise tootmise pesad kujunenud Silicon Valley’s Californias, Route 128’s
Bostoni lähedal, M4 koridoris ja Cambridge teadusparki ÜKs, neid kõiki iseloomustab
paiknemine teadusülikoolide läheduses.
Üheks oluliseks klastri tunnuseks ja edukuse võtmeks on oma kaubamärkide olemasolu.
Liiderettevõtted keskenduvad üha enam müügitööle ja tootearendusele. Tootmine ise
korraldatakse aga allhanke korras seal, kus hinna ja vajaliku kvaliteedi suhe on kõige parem.
Nii näiteks toodetakse Nokia mobiiltelefone Tallinnas Elcoteqis, sõltumatus allhanketehases,
kuna Eesti tööjõukuld on ca kuus korda Soomest odavamad.

Suurettevõtted, ka otsesed konkurendid moodustavad üha enam vastastikku kasulikke liite,
nn. strateegilisi alliansse, kas siis müügitöö või ka tootmise ühiseks korraldamiseks. Sageli
viib taoline koostöö ettevõtete liitumisele, millega moodustuvad veelgi suuremad
konglomeraadid.
Kas aga ka riigid konkureerivad?
Üldine arvamus on et jah. Seda muidugi USA-Jaapani kaubandussõdade taustal.
Traditsiooniline argumentatsioon on:
1) Ettevõtte eesmärk on rahuldav kasum. Riigi eesmärk on ühiskonna heaolu
kasvatamine.
2) Riigid peavad parandama endi positsiooni RV kaubanduses, et sellest paimat tulu
lõigata.
3) Riigid konkureerivad investeeringute pärast, et ehitada riigi tootmisbaasi
Paul Krugman (1994) lükkab selle ümber ja väidab, et:
1) Riigid ei toimi nagu ettevõtted, sest nad ei saa minna pankrotti.
2) RV kaubandus ei ole nullsumma mäng! Kui USA-l läheb hästi, siis läheb hästi ka
Euroopal ja kui Aasia kukub, siis kukub ka Ameerika.
3) Empiirika ei toeta riikide konkurentsi argumenti. Võrdlus on küll oluline, kuid ei saa
väita, et näiteks Jaapani majanduse kasv ja eluolu paranemine kahandab USA oma.
Krugmani arvates on väliskonkurentsi painaja vaid argumendiks, mis
1) "müüb" hästi (raamatutes),
2) võimaldab vastutuse koduse poliitika ebaõnnestumise eest veeretada kellegi teisele
3) mängida poliitilisi mänge
Krugmani arvates on see koguni ohtlik, sest:
1) nii kulutatakse riigi raha konkurentsivõime "tugevdamsieks"
2) see viib kaubandussõdadeni
3) selle tulemuseks võib olla halb poliitika tõesti oluliste poliitikate teostamsiel
Tegelikult on siis tegemist tüüpilise vangi dilemmaga: inviduaalne otsus võib üksikjuhtumil
olla kasulik, kuid on selgelt kahjulik kui kõik üles tunnistavad, mistõttu ratsionaalne oleks
kollektiivselt vaikida. Riikide puhul seega teha koostööd
7. Fordism ja post-fordism
Fordistliku tootmislaadi tüüpiliseks esindajaks peetakse "Fordi" River Rouge tehast Detroidi
lähedal, kus ühest otsast sisenesid söe ja rauamaagivagunid ning teisest sõitsid välja üleni
mustaks värvitud "T" mudelid. Suured, konveiereid kasutavad kombinaadid on siiski vaid
fordismi väline külg. Fordism haarab endasse eelkõige (mass)tarbijaliku elulaadi, keinsliku
majanduspoliitika, mono- ja oligopoonsete hiidkorporatsioonide tekke ning pideva
majanduskasvu
ootuse.
Postfordism
ja
postindustriaalsus
haakub
tihedalt
tehnoloogiavahetuse teoreetiliste lähtekohtadega. Postfordistliku majandusarengu paradigma
poolt selgitatavad protsessid võiks jagada globaalseteks ja lokaalseteks muutusteks.
Alates 1970. aastatest algas nn. fordistliku kapitali akumulatsioonimehhanismi kiire
ümberkujunemine. Infotehnoloogiate arengu tulemusel on kapitali paigutamine muutunud
paindlikuks ja väga kiiresti reageerivaks majanduse kõikvõimalikele muudatustele. Kui enne
1970-t muutusid valuutakursid (finantsturu otsustused) kord aasta või kahe jooksul ja
börsidel hinnati aktsiaid (korporatiivsed otsustused) ümber heal juhul kord kvartalis, siis
nüüd muutuvad valuutakursid iga nelja tunni tagant ja aktsiate hindu korrigeeritakse
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vähemalt kord nädalas. Informatsiooni liikumise maht, kiirus ja kvaliteet lubab kapitalil leida
väga kiiresti parimaid investeerimisvõimalusi ja lubab vältida minevikust tuntud krahhe
finants- ja aktsiaturgudel.
Teisalt väljub finantskapital aga üha enam riikide kontrolli alt ja paigutab "rahvuslikest"
huvidest hoolimata raha sinna, kus see enim kasumit toob. Rahvusvaheliste korporatsioonide
poolt palgatud töötajate arv kasvab eriti kiiresti arengumaades. Viiesaja USA suurema
"rahvusvahelise" USA-s ja väljaspoolt palgatud töötajate arv oli 80. aastate alguses võrdne.
Üha määravamaks saab regionaalse või koguni lokaalse taseme aktiivsus: oskus luua
sidemeid ja reklaamida oma kandi eeliseid kapitali sissemeelitamise tarvis. Kapitalile
püütakse luua võimalikult soodsaid tingimusi. Nende muutustega seoses on riigid loobumas
kapitali ja majanduse kontrollimisest, asendades selle nö. supraregionaalsete huvidega (EÜ,
NAFTA, Kagu-Aasia) vältimaks kapitali väljavoolu oma regioonist. Toimub riigi
funktsioonide jaotamine regionaal-lokaalse ja supraregionaalse taseme vahel.
Siit jõuame postfordistliku akumulatsioonimehhanismi juurest regionaalsete ja lokaalsete
efektideni, millest tulenevate probleemidega puutub arenenud Lääs kokku nüüd ja mis 10-15
aasta pärast, kui Ida-Euroopa palgaerisused Lääneriikidega eeldatavalt tasanduvad, hakkab
kummitama ka meid. Nimelt ei ole suurtest multinatsionaalsetest korporatsioonidest
kuigivõrd abi kohaliku elu arendamisel (see ei olegi neil ju eesmärgiks), sest olles
registreerunud kusagil maksuvabas piirkonnas ja kasutades tütarettevõtete kaudu arenenud
maade know-how'd ning arengumaade odavat tööjõudu näiteks masstoodangu
eksporditootmise tsoonide näol, jääb nende huvialast suurem osa maailma territooriumidest
välja.
Nn. fordistlike tootmissuhete kriis, mis Ameerikas oli empiiriliselt juba varem registreeritud,
hakkas ülemaailmse energiakriisiga 1973. aastal ootamatult kiiresti maailma majandust
ümber kujundama. Arenenud riikides hakkasid suurettevõtted tootmist kiiresti
efektiviseerima: automatiseeriti tootmine, suunati töömahukamad operatsioonid odava töö
maadesse. Selle tulemusel kasvas tööpuudus enamuses Lääneriikides lühikese aja vältel
keskmiselt 2,5% juurest 10%-ni.
Kriisi tõttu hülgasid suurkorporatsioonid paljud väherentaablid teenindusharud, millest
tekkinud tühik täideti kiiresti (väike)eraettevõtjate poolt ja mille tõttu kasvas kiiresti tööhõive
väikeettevõtetes. Samuti sundis kriis ja tööpuudus inimesi enam ette võtma. Kui
kuuekümnendate lõpuni oli arenenud maades väikeettevõtete arv ja osatähtsus tööhõives
pidevalt kahanenud, siis alates seitsmekümnendatest täheldati eriti suurettevõtete
vallandamiste taustal väikeettevõtete tööhõive kiiret kasvu. Näiteks loodi aastail 1970-80
USA väikesektoris juurde tervelt 20 miljonit töökohta, samas kui suurkorporatsioonide
tööhõive püsis samal tasemel .
Postfordistliku võrgustikmajanduse regionaalne ülesehitus
Koloriitseimaks näiteks on siin siiski nn. Kolmas Itaalia, kus eri piirkonnad on
spetsialiseerunud teatud traditsioonilisele tootegrupile. Näiteks kangad Pratoses, õmblustööd
Carpis, kingatööstus Anconas. Osa neist ettevõtetest on kui 19. sajandi reliktid, osa kasutavad
aga uusimat tehnoloogiat. Toimunud on selline funktsioonide jaotumine, kus üks ettevõte ei
domineeri teise üle.
Ettevõtete siseselt on õnnestunud saavutada hea üksteisemõistmine omanike, oskustööliste,
tehniliste asjatundjate ja lihttööliste vahel. Töösuhted on paindlikud ja nii on näiteks osa tööst
võimalik teha kodus. Ettevõtete vahel on kujunenud palju koostööd: tellitakse ühiseid
(turu)uurimis- ja (toote)arendusprojekte, kasutatakse ühiselt piirkonnas olevaid tootlikke
teenuseid või moodustatakse sellised ettevõtted ise, viiakse läbi ühiseid reklaamikampaaniaid
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ja turustusoperatsioone, tellitakse hulgi ja seega ka odavamalt toorainet, võideldakse
pankadega laenuprotsentide eest jne.
Sel kombel on väikeettevõtetest moodustunud süsteem suutnud kõrvaldada väikeettevõtete
miinuspooled ja kujunenud on turgude ja muudegi teguritega kiiresti ja paindlikult
reageerivaks kompleksiks, mis suudab võistelda Aasia uustööstusmaade toodanguga hinna
poolest, kuid mille tooted on viimatinimetatute toodangust märksa kõrgemal kvaliteedi-ja
disainitasemel. Ettevõttevõrgustiku kujunemisel on samuti peetud oluliseks
kultuuritraditsioone, aga ka pere- ning sugulassidemeid, tänu millele on vastastikuse usalduse
saavutamine kiirem.
Uued tootmiskontseptsioonid (suur ei kao kuhugi) ja Euroopa ruumiline areng
Siiski ei saa väikeettevõtluse võidukäiku üldse mitte absolutiseerida. Üleminekul fordismilt
postfordismile on sagedamini üle tähtsustatud ettevõtete suurusstruktuuri muutused:
suurkontsernid on lihtsalt automatiseerisid tootmise, millega vabanesid kallitest töötajatest.
Toodang selle pärast veel ei vähenenud, et ettevõte langes pärast automatiseerimistrobotiseerimist töötajate arvu poolest väikeettevõtete kilda.
Teenindussektori kasv ja ettevõtete struktuur toimib aga hoopis teise loogikaga. Teenindusse,
kuid ka teatud liiki tootmisse on sageli läinud need, kellel suurel tööturul jäi kitsaks ja kes
siis täitsid vastavad niššid, mis suurettevõtteid enam ei huvitanud.
Tootmise paindlikuks muutumise taga on eelkõige tarbijad ja kiirenenud infovahetus,
mistõttu ei saa väita, nagu ei suudaks suurettevõtted paindlikult toota. Tehnoloogia mutmine
võttis neil vaid mõnevõrra enam aega. Ka ei kao masstoodang kuhugi! Nišitoodangu mahud
on siiski paratamatult väikesed.
Suur osa “uusi” teenidus- ja alltöövõtuettevõtteid on tegelikult “suurte” ripatsiteks, mistõttu
on vara rääkida hierarhiliste suhete kadumisest. Pigem on muutunud töö ja tootmise
organisatoorsed vormid ja tehnoloogiad. Paljude alltöövõtjate olemasolu võimaldab suurtel
saada komponente vaid siis kui vaja . Samas paneb just in time ladudeta tootmine selged
kriteeriumid kvaliteedile, tugevdades veelgi sõltuvust ettevõtete vahel. Ja kui ka
postfordistlike tootmissüsteemide raames antakse kohalikele tootmisüksustele rohkem
vabadust, seega ka enam õigust osaleda kohalikus majanduses, siis see, kuhu tuleb järgmine
piirkondlik tehas otsustatakse siiski peakorteris.
Tööpuudus ja uued tehnoloogiad lubavad suurtööstureil intensiivsemalt ekspluateerida
töötajaid. Ametiühingute surve korral viiakse tootmine maalt üldse välja.
Ida ja Lääne asendumine ida ja läänega ning investeeringud itta ei tähenda veel seda, et vahe
nende vahel oluliselt väheneks. Numbrid seda esialgu igatahes ei näita: itta tehtavad
investeeringud elaniku kohta on paraku veel suurusjärgu võrra väiksemad. Ja struktuurne
tööpuudus kasvab. Mõlemal pool. Ning Euroopa globaalsel turul opereerivad suurkontsernid
kontsentreerivad oma tootmise konkurentsis püsimiseks veelgi enam keskuspiirkondadesse.
Aga nad teevad seda ka näiteks sellepärast, et iga suvaline lumetorm võib rikkuda just in time
ja tootmisprotsesse kõige magusamal jõuluajal. Olgu infrastruktuurid kui tahes hästi välja
arendatud, selliste faktide nagu füüsiline kaugus, turu suurus ja looduslikud tingimused ei
aita mistahes argumendid.
8. Riigi/regiooni funktsioonid infoühiskonnas. Henderssoni riikide tüpoloogia
majandusse sekkumise alusel.
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Riik on kultuuriliselt ühtlane, tingimata aga majanduslikult seostatud inimesterühm, kes asustab
kindlat territooriumi. Teiste sõnadega on riik kõigi sel territooriumil tegutsevate üksikisikute
(perekondade) ja ettevõtete kui majandussubjektide kogum. Riigi valitsus on organisatsioon
ühishuvi korraldamiseks selles subjektirühmas, subjektide ühishuvide kaitseks ja nende
esindamiseks kõikvõimalikes suhetes. Riigid
1) annavad välja seadusi ja määrusi, s.o. mängureegleid tegutsemiseks majanduses ja mujal,
ning tagavad nende järgimise;
2) kontrollivad kaupade ning teenuste vahetamist teiste riik-natsioonidega ja kapitalivoole
(välismajandussidemeid);
3) võtavad tarvitusele abinõusid rahvamajanduse paremaks toimimiseks;
4) võivad toetada ühtesid subjekte teiste arvel;
5) võivad nendeks otstarveteks asutada ja juhtida riigiettevõtteid, s.o. tegelda riigiettevõtlusega.
6) Peaaegu kõikjal on riigi funktsiooniks riigi- ja korrakaitse, rahvusliku raha (valuuta)
käibimine, üsna sageli teede ja transpordirajatiste rajamine ja hooldamine, side ja
massiteabelevi, loodusvarade majandamine, haridus ja tervishoid, paljud teadusuuringud;
palju muudki;
7) võivad oma kulude katteks nõuda üksikisikutelt ja ettevõtetelt makse ja kulutada neid oma
äranägemisel.
Kõike seda tehes toimib riik majandussubjektina, kelle tegevusest või tegevusetusest sõltub
palju nii riigi enda majanduses kui välismajandussuhetes. Valitsus tegutseb enamasti oma rahva
huvides ja esindab seda, ta otsused kehtivad ainult riigi piires, tema tegutsemisvõimalused
sõltuvad suurusest ja rikkusest. Riik on enamasti kultuuriliselt ühtlane ja majanduslikult
seostatud inimesterühm, kes asustab teatud territooriumi, tegutseb teistest omataolistest
sõltumatult ja omab selle tegevuse korraldamiseks ja enda esindamiseks vastavat
organisatsiooni (valitsust).
Riikide kõrval maailmas alati olemas olnud vaieldavaid ja muidki riigisarnaseid moodustisi.
Sõltumatuse määra ja iseloomu järgi võib riigid jagada 4 liiki:
1) osariigid - riigid, mis on omavahel ühinenud suuremaks ja kõrgemat tüüpi
föderaalriigiks ja andnud osa (kuid siiski ainult osa!) oma õigusi, kohustusi ja vahendeid
üle föderaalriigile;
2) kolooniad - riigid, mille valitsus täidab teise riigi korraldusi ja tegutseb iseseisvalt ainult
niivõrd, kuivõrd tolle teise riigi valitsus seda lubab või koguni nõuab;
3) sõltuvad riigid, mille valitsus tegevusvabadust on sunniviisiliselt piiratud teiste riikide
poolt;
4) sõltumatud riigid, mille valitsus tegevusvabadust piiravad ainult vabatahtlikult endale
võetud rahvusvahelised kohustused.
Maailmamajanduse subjektidena (subjektirühmadena) on otstarbekas käsitleda ainult kolme
viimast liiki riike. Just rahvusvaheliste suhete korraldamine on see valdkond, mida osariigid
kõige tihti üle annavad föderaalriigile.
Kolooniaid on praeguseks järele jäänud vähe ja needki on väikesed ega oma
maailmamajanduses kuigi suurt tähtsust. Ent sõltuva ja sõltumatu riigi erinevust on väga raske
määrata. Parema puudusel loetakse sõltumatuteks ÜRO liikmesriigid, mida viimastel andmetel
oli 192. Kokku on riike (ilma osariikideta) maailmas üle 200.
Riikide liigitus suuruse alusel. Tõesti suuri riike pole kuigi palju, ometi määravad just nemad
maailmamajanduse põhilised jooned. Võibolla võikski maailmamajandust määratleda kui
suurriikide vahelisi majandussuhteid ja niiviisi toime tulla ilma riikide vaieldava rühmitamiseta
maailmajagudeks? Kuid kahjuks on riigi suurusegi kindlakstegemine vaieldav.
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Millise näitaja alusel väita, et see riik on suur, too aga väike ja võib maailmamajanduse
üldistatud käsitlusel kõrvale jääda? Kindlasti ei sobi selleks riigi pindala, maa-ala suurus, mille
üle riik valitseb. Riigi elus on pindalal üsna vähene ja pealegi vastuoluline tähtsus: suur pindala
on mõnes mõttes kasulik, teises koguni kahjulik.
Et riik koosneb inimestest ja kujutab endast rahvamajandust, võiks ta suurust mõõta kas
rahvaarvu või rahvamajanduse võimsusega. Inimeste arv riigis on võrdlemisi täpselt määratav.
See küll muutub, enamasti kasvab aja jooksul, mõnes riigis kiiresti, teises aeglasemalt. Peamine
ebameeldivus selle näitaja kasutamisel on siiski selles, et inimeste majanduslik tähtsus pole
võrreldav. Majanduse, ka maailmamajanduse seisukohalt võivad kümme vaest, kirjaoskamatut
või passiivset inimest olla vähem tähtsad kui üksainus rikas, haritud või ettevõtlik.
Unustamata seda küsitavust, võib kaasajal suurriikideks pidada riike rahvaarvuga üle 50 miljoni.
Neid on kokku 21 ja nad jaotuvad maailmajagude vahel võrdlemisi ühtlaselt:
1) Euroopas kuus (Venemaa, Ukraina, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, ÜK);
2) Lõuna- ja Kagu-Aasias kuus (India, Bangladesh, Vietnam, Indoneesia, Tai, Filipiinid);
3) Ida-Aasias kolm (Hiina Rahvavabariik, Korea Vabariik, Jaapan);
4) Ladina-Ameerikas kolm (Brasiilia, Argentiina ja Mehhiko);
5) Islamimaades kolm (Türgi, Pakistan ja Egiptus);
6) Põhja-Ameerikas USA;
7) Mustas Aafrikas Nigeeria.
Nähtavasti äratab selline suurriikide nimekiri kahtlusi. Milline oleks tulemus, kui aluseks võtta
rahvamajanduse võimsus? Seda mõõdetakse harilikult riigis loodud rahvatulu maksumusega.
Enamiku arvutuste kohaselt toodavad 21 riiki igaüks vähemalt 1% maailma rahvatulust ja kõik
kokku umbes 80-85% maailmamajanduse toodangust, jättes ülejäänud 200-le vaid vähetähtsa
osa. Suurriikideks võiks siis pidada selle “1% klubi” liikmeid.
Nimekiri tuleb aga tunduvalt erinev ja suurriikide jaotus maailmajagude vahel palju
ebaühtlasem:
1) Euroopas oleks neid tervelt üksteist - lisaks kuuele eespoolnimetatule veel Šveits,
Madalmaad, Belgia, Hispaania ja Rootsi;
2) Põhja-Ameerika riigid USA ja Kanada oleksid mõlemad suurriigid;
3) Ida-Aasias jääksid suurriikideks needsamad kolm (Hiina, Korea Vabariik, Jaapan) ;
4) Ladina-Ameerikas needsamad Argentina, Brasiilia ja Mehhiko;
5) Lõuna-Aasias aga India;
6) Hommikumaadel ja Mustas Aafrikas suurriike polekski, see-eest aga
7) Kaug-Lõunas Austraalia.
Riikide liigitus arengutaseme järgi. Teoorias määrab riigi arengutaseme rahvatulu maht 1
elaniku kohta. Praktika aga tunnistab, et see näitaja on liiga kunstlik ja arvestada tuleb teisigi:
riigi majanduse struktuuri iseärasusi, energia tarbimist 1 elaniku kohta, rahvastiku haridustaset,
selle tervislikku seisundit, mida peegeldab keskmine eluiga jt. Kõik täiendavad näitajad on
kahjuks ebatäpsed ja aastast aastasse muutlikud. Ometi on kaasaja maailmas kontrastid nii
suured, et peaaegu vaidlusteta eristuvad kaks liiki riike - kõrgeltarenenud ja arengumaad.
Kõrgeltarenenud riigid asuvad suuremas enamikus maailma põhjapoolsemates osades ja
sellepärast nimetatakse neid ka Põhja riikideks. Nende hulka kuuluvad mõlemad PõhjaAmeerika riigid, peaaegu kõik Euroopa riigid, Jaapan, võibolla ka Lõuna-Korea, Iisrael,
Austraalia ja Uus-Meremaa. Seega on rõhuvas ülekaalus Õhtumaa kultuuriga riigid. Põhi on
arengus niikaugele ette jõudnud, et juba 3-4 sajandit kontrollib ta kogu maailmamajanduse
arengut ja kasutab oma seisundist tulenevaid eeliseid. Niisiis pole Põhi mitte üksnes rikkam,
vaid ka valitsev osa maailmast.
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Rahvatulu 1 elaniku kohta ületab Põhja riikides 5000 USD aastas. Arengumaades seevastu on
rahvatulu 1 elaniku kohta alla 2000 USD aastas ja tihti palju väiksem. Neid riike nimetatakse ka
Lõunaks, sest nad asuvad kõik kui mitte palavvöötmes, siis vähemalt lähistroopikas, Maakera
lõunapoolsemates piirkondades. Nad pole mitte üksnes vaesed, vaid ka Põhjast majanduslikult
sõltuvad, kontrollialused. Mõned on veel kolooniad, palju on sõltuvaid riike. Arengumaid on
kõigis maailmajagudes peale Põhja-Ameerika, kuid peaaegu eranditult kuuluvad Lõunasse
Lõuna- ja Kagu Aasia, Okeaania, Sise-Aasia, Hommikumaad, Must Aafrika, Kariibia, LadinaAmeerika.
Kokkuvõttes kuulub Põhja umbes 30 riiki, kus elab veerand Maakera rahvast, Lõunasse aga
ülejäänud peaaegu 200 kolmveerandi inimestega Maal. Põhja riike koetakse ka maailma
tuumaks – keskuseks. Nende tehnoloogiast sõltuvaid arenguimaid aga perifeeriaks.
Riike, mille kuuluvuse üle kõrgeltarenenud või arengumaade hulka saab vaielda, võib käsitleda
nn. vaherühmana. Rahvatulu 1 elaniku kohta on neis 2000-5000 USD aastas. Need on kas
sellised, keda ähvardab Põhjast väljalangemine või need, kellel kiire arengu tõttu on lootust
varsti Põhja riikide hulka jõuda.
Väljalangemise mure on tõsine Vahe- ja Taga-Euroopa riikidel, ähmasevõitu - Austraalial ja
Uus-Meremaal. Põhjaga juba liitunud on nn. Ida-Aasia “tiigritel” (Lõuna-Korea, Taivan,
Hongkong, Singapur), halvemad veel paljudel uusindustriaalmaadel Vahemeremaades, KaugLõunas, Ladina-Ameerikas, isegi Kagu-Aasias.
Eraldi alamliigi moodustavad naftariigid. Omades tohutuid naftavarusid, teenivad nad toornafta
müügiga hästi, elavad jõukalt ja omavad väga kõrget rahvatulu 1 elaniku kohta, muidu on aga
tavalised arengumaad.
Arengumaade hulgas eristatakse mõnikord veel vähim arenenud, kus rahvatulu 1 elaniku kohta
on alla 200 USD aastas. Tegelikult valitseb neis riikides veel elatusmajandus, mille saadusi ei
müüda ega osteta, vaid need tarbib ära tootja ise. Niisugune toodang ei lähe rahvatulu
määramisel ka üldse arvesse või läheb väga puudulikult, nii et vähim arenenud riikide puhul ei
tasu rahvatulu andmeid kuigivõrd usaldada. Enamik selliseid asub Mustas Aafrikas ja
Okeaanias.
Riikide liigitus valitsus tegevuse iseloomu järgi. Sageli vastandatakse turu- ja
plaanimajanduslike riike. Need terminid on küll levinud ja suurepärased, kuid tegelikult
ekslikud. Majanduse juhtimise ja planeerimisega tegeldakse kõigis riikides ja turumajandus tootmine turu tarbeks ja ost-müük raha vahendusel - on samuti levinud kõikjal (erandiks vahest
vähim arenenud maad).
Tegelik erinevus kahe riikiderühma vahel oli hoopis selles, kuidas riik oma ülesandeid täitis.
On maid, kus riik on väga tagasihoidlik. Ta väldib riigiettevõtlust, kui vähegi võimalik, ja püüab
majandust juhtida ning planeerida ainult kaudselt, seaduste ja raharingluse kontrolli kaudu.
Need on nn. liberaalse turumajanduse riigid. Teistes riikides (näiteks Jaapanis, Rootsis,
Prantsusmaal) kasutab riik julgelt kõiki tema käsutuses olevad vahendeid majanduse juhtimiseks
ja planeerimiseks, ei väldi riigiettevõtlust, kuid ei taotle milleski monopoli, vaid lubab teistel
subjektidel võrdsetel alustel endaga konkureerida. Need oleksid nn. juhitava turumajandusega
riigid.
Kuid hiljuti leidus maailmas umbes paarkümmend riiki, kus riik oli ainus seaduslik ettevõtja
(või siis salliti mitteriiklikke väikeettevõtteid mõnes vähetähtsas majandusvaldkonnas).
40

Ettevõtluse monopoli oludes tuli riigil juhtida ning planeerida iseennast ja turgu korraldavate
vahendite asemel eelistati selleks lihtlabast käsutamist. Selliseid riike kutsutigi
plaanimajanduslikeks, kuigi sealsed plaanid olid seda rohkem nime kui sisu poolest. Parem on
neid nimetada hoopis Ida riikideks, sest enamik neist asus Euroopa idaosas. Ülejäänud riigid
oleksid siis kas Lääne (kui nad on kõrgeltarenenud) või Lõuna riigid (arengumaad).
Monopoolne riigiettevõtlus ei õigustanud ennast, Ida riigid sattusid tõsistesse
majandusraskustesse ja seejärel sügavasse langusse. See sundis enamikku neist niisugusest
viljatust majanduspoliitikast loobuma. Praegusel ajal hakkab Lääne ja Ida vastandamine mõtet
kaotama. Seda säilitavad siiski varasema majanduspoliitika kurvad tagajärjed - isegi
kõrgeltarenenud Ida riigid on langenud vaherühma ja neid ähvardab arengumaaks muutumine.
Riikide arengutaseme hindamisel kasutatakse ka teisi meetodeid, näiteks ÜRO inimarengu
indeksit http://www.undp.org/hdr2002/, mis koosneb SKP, hariduse ja keskmise eluea jt.
tervise näitajatest. Inimarengu indeksi alusel jaotatakse riigid kõrge, keskmise ja madala
arenguga riikideks 2002. aastal oli kõrge arenguga riike 48, esimeste hulgas Norra, Austraalia,
Kanada, Rootsi ja Belgia. Eesti jäi 44. kohale ja kuulub samuti kõrge inimarenguga riikide
sekka.
Riikide arengutaseme iseloomustamisel kasutatakse lisaks eelnimetatuile veel ka teisi näitajaid
nagu energia tarbimine ühe elaniku kohta, keskmine eluiga, sündimuse, suremuse ja
imikusuremuse näitajad jmt.
Ent seegi liigitus ei ava põhjusi, miks mingi riik on rikas või vaene. Praegusel ajal määrab riigi
arengutaseme suuresti tema seisund maailmamajanduses, roll, mida ta selles mängida suudab.
Riikide liigitus panuse järgi maailmamajandusse
Infoühiskonna kujunemisega suutsid täiel määral edukalt kaasa minna vaid XX sajandi
keskpaiga arenenud tööstusriigid. Äriteenused kasvasid välja olemaolevatest tööstusharudest.
Meelelahutus saab tööstuseks areneda vaid seal, kus nii raha kui vaba aega jätkub mitte
üksnes ülemkihil, vaid ka kesk- ja töölisklassil. Rikkad maad, kus need tingimused olid
täidetud, muutusid inforiikideks, kus tööstuse osakaalu kahanemise ehk
deindustrialiseerumise taustal on XX sajandi lõpul kiiresti kasvanud äriteenused,
meelelahutustööstus ning sotsiaalteenused. Need on Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika riigid
ning Jaapan.
Ometi pole tööstus veel sugugi ülearune majandusharu. Tööstustoodang on kasvanud nn.
uustööstusmaad, mida iseloomustab ennekõike usina, kuid odava töötajaskonna olemasolu,
kuid kus napib rahvuslikku kapitali. Tööstusmaadeks on keskmisest jõukamad riigid, mitmed
Ida-Aasia ja Ladina-Ameerika riigid ning ka Ida-Euroopa maad. Vaid edukamad nende
hulgast kasvavad infomaade kilda.
Ressursirikkad arengumaad, mis ei suuda industrialiseeruda, on jäänud
toorainemaadeks. Uus tehnoloogia vähendab inimkonna vajadusi tooraine järele ja mõistlik
looduskasutus võimaldab osa vajadusi rahuldada inforiikide eneste kurnatud, kuid
taastamiskõlblike ning ka tegelikult taastatavate loodusvarade arvel. Sellepärast teenivad
toorainemaad oma tooraine müügiga üha vähem – mis ei lase neil oma rollist väljuda.
Reeglina on toorainemaad vaesed või alla keskmise jõukusega. Erandiks on vaid nafta
eksportijad.
Need riigid, kellel pole kapitali, usinaid tööinimesi ega ka on globaalse
maailmamajanduse seisukohast tähtsusetud vaesed riigid.
Riikide tüpoloogia
Hendersson jagas riigid nende poolt rakendatavate poliitikate järgi nelja gruppi:
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1) Turuideoloogia riik, mille valikud põhineval ideoloogilisel dogmal (Eesti?)
2) Plaaniideoloogia riik, mille valikud põhineval ideoloogilisel dogmal (NL)
3) Reguleeriv turumajandusriik, riik loob regulatiivse raamistiku ja toimib kui nn. öövaht
(ÜK, USA 1980ndail)
4) Turumajanduslik arendusriik, riik loob regulatsioonid, aga töötab ka arendustöö kallal
(Prantsusmaa, Jaapan).
Esimest tüüpi riike pole tegelikult olemas, sest demokraatia tingimustes ei ole see võimalik.
Siiski on siin-seal katseid tehtud, millega on tõstetud riikide majandusvabadust suuremaks.
Näiteks Tšiilis teostas turuideoloogiast lähtuvat poliitikat diktaator Pinochet. Idasuguse
ideoloogia puhtkujuline rakendamine on võimalik vaid diktatuuri tingimustes, mis tegelikult
a priori välistab vabaduse (tegelikult siis ka turu ülimuslikkuse kui sellise) ja toob inimestele
kaasa vaid kannatusi. Majandusvabadust on demokraatlike vahenditega suurendatud ka
Eestis, kuid see on tekitanud tõsise tagasilöögi vaesuse ja kuritegevuse kasvu, sündivuse
vähenemise, elanikkonna võõrandumise jt. sotsiaalsete probleemide näol.
Sageli majandusvabaduse lipulaevadena esitatud Singapur ja Hong-Kong, vastavalt siis ühe
partei diktatuuririik ja Hiina RV koloonia, ei ole tegelikult kaugeltki vabad, sest riik
kontrollib seal kinnisvaraturgu ja ka ehitustegevust. Mõlemad linn-riigid on tegelikult Aasia
välissuhtluse väravad, kust läbi voolava raha hulk võimaldab tõepoolest saavutada kõrge
formaalse heaolu taseme. Sealjuures saavutasid mõlemad riigid oma praeguse staatuse
kasutades turumajandusliku arendusriigi poliitikaid.
Plaaniideoloogia riigi näidisena olev Nõukogude Liit on kadunud. Veel säilinud Põhja-Korea
ja Kuuba on samuti headeks näideteks sellise mudeli sobimatust. Suuri ja keerulisi süsteeme
ei saa lihtsalt ühest kohast juhtida.
Reguleeriv turumajandusriik tegeleb sellega, millega erasektor ei taha tegeleda
(infrastruktuur) või kus ettevõtted ei ole efektiivsemad või ei saa tegeleda (politseid,
sõjavägi). Turumajandusliku riigi ülesanne:
1) hoida majanduslikku stabiilsust;
2) luua kalleid infrastuktuure nagu sadamad, raud- ja maanteed;
3) tagada traditsioonilised "avalikud kaubad" nagu kaitsevõime, turvalisus, haridus ja
õigussüsteem;
4) toetada institutsioonide arengut ja reguleerida töö-, finants- ja tehnoloogiaturgusid;
5) vältida hinnamoonutusi ilmsete turuvigade korral;
6) jaotada ümber tulu vaesematele hädavajaduste rahuldamiseks.
Tegelikult ei ole ka ülaltoodud USA ja ÜK kuigi head reguleeriva turumajandusriigi näited,
sest regionaalsel tasandil rakendavad USA osariigid ja ÜK regioonid Šotimaa ja Wales
vägagi agressiivseid arenduspoliitikaid.
Planeeriva turumajandusliku arendusriik teostab lisaks eelmisele jõulisi konkurentsivõime
tõstmisele suunatud struktuuripoliitikat. Arendusriik toetab OMA ettevõtete eraomandit ja
turu toimimist (turu kaitse) ja suunab ühtlasi turu käitumist. Luuakse institutsioone
hõlbustamaks konsultatsioone ja koordineerimist erasektoris. Arendusriigis on tõsine
küsimus selles, kuidas hoida lahust majandusbürokraatia ja valitsevad poliitikud, et tagada
riigi poliitiline stabiilsus. See on sageli seotud nn. "pehme autoritaarsusega", kus tekib ühe
partei või institutsiooni pikaajaline poliitiline monopol. Näiteks nii nagu see oli Jaapanis, mis
on paljuski just pikaajalise poliitilise monopoli tõttu majandusraskustes. Üldiselt tuleb aga
tõdeda arendusriikide märksa kiiremat majanduse arengut.
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9. Konkurentsieelise loomine
Fordismile olid veel iseloomulik lähtumine tootmistsükli standarditest, lihtsate toodete või
teenuste masstoodang, pidev tootmisprotsessi uuendamine ja hinnakonkurents. Töötajatelt
oodati eeskätt kuulekust ja täpsust, masstootmise protsessi veatut jälgimist. Isiklik initsiatiiv
oli mitte ainult ebasoovitav vaid lausa keelatud.
Regiooni või riigi konkurentsivõimet hinnati eelkõige:
• majanduse makronäitajate (vahetuskurss, intressid, inflatsioon),
• tööjõu hinna ja
• poliitikate (maksustamine) alusel.
Tööstuse juures mängisid konkreetset rolli tootmise kulutegurid ja turu suurus.
Alates 1980ntatest peeti tähtsaks madalat maksustamist, mis soodustab ette võtma. See peaks
olema vastastikune: tööandjad ei püüa teenida ülikasumeid töötegijate arvel ja töötegijad
teavad ise oma töö õiget hinda (väikeses külaühiskonnas on see heade suhete säilitamise
huvides väga oluline). Väga oluliseks tahuks on peetud ka kohalike koolitusorganisatsioonide
paindlikku tegutsemist: õpetada ainult seda, mis antud hetkel vajalik ja kohanduda kiiresti
uute vajadustega. Märkimisväärseks loetakse eraettevõtjate toetust kohalikule avalikule
sektorile ja vastupidi (äri- ja avaliku sektori koostöö) ning kohaliku raharingluse (pankade)
väljakujundamist.
Selline lähenemine oli mõistetav, sest alates 1970ndatest kui masstootmine ja tarbimine
ammendus, osutus äärmiselt oluliseks omaduseks kiire ümberorienteerumine ühest turunišist
teise ehk paindlik spetsialiseerumine. Kui varem oli tähelepanu keskpunktis tootmine kui
selline, siis alles nüüd tõusis kuningaks klient. Mitmete harude ettevõtted kujundasid välja
uudse postfordistliku tootmissüsteemi (mida on nimetatud ka paindlikuks
spetsialiseerumiseks), mille juures said oluliseks:
isiklikud kontaktid ja võrgustikud,
kättesaadavus mistahes ajahetkel,
kohalikel tasemel integreerunud tootmissüsteemid ja
uus tootmis- ja uuendusmiljöö (eeskätt uurimis- ja arendustegevust tagavad
infrastruktuurid).






Paindlikule spetsialiseerumisele on iseloomulikud terviklikud tootmise ja teenuste süsteemid
- väga mitmetahulised tehnoloogiad, mis hoolimata oma komplekssusest on säilitanud
iseregulatsioonivõime ja seetõttu ka paindlikkuse. Tarbijaga tiheda lävimise tõttu on oluline
toote, selle tootmisprotsessi pidev uuendamine, mille tarvis vajatakse horisontaalset, kiiret
tagasisidet tagavat võrgustikku. Konkurents ei ole aga enam ainult hinnale suruv, vaid
eelkõige kvaliteeti arvestav. Just siin leidis oma koha väikeettevõtlus ja seda mitte läbi
konkurentsi vaid eeskätt läbi piirkondliku koostöö - konkurendid on globaalsel turul hoopis
kusagil kaugel.
Suured ja jäigad hierarhilise bürokraatiaga ettevõtted ei suutnud paratamatult kiiresti
reageerida. Ellu jäid ja/või edu saavutasid need kontsernid, mis suutsid oma tootmise
detsentraliseerida, võrgustada ja muuta selle nii paindlikuks. Oluliseks sai siin just iga
väikese tootmisüksuse omaniku või juhi isiklik huvi ja motivatsioon oma teatud detaili või
sõlme kvaliteedi eest vastutada ja seda toodet pidevalt uuendada. Teatud mõttes oli see
Jaapanis oma elujõudu näidanud kontseptsiooni edasiarendus. Näiteks töötab täna sellises
hiidettevõttes nagu Toyota vaid 22 000 inimest. Loomulikult on see vaid väike murdosa
tegelikult Toyotade tootmise ja turustamisega seotud inimestest, kellest valdav enamus on
palgal iseseisvates ettevõtetes, kellel on Toyotaga lepingulised suhted. Sellega kaitseb
emaettevõte end turukõikumiste eest ja tagab samas oma sisuliselt siiski allettevõtete hoopis
suurema innovaatilisuse ja efektiivsuse.
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Siiski, ei tasu unustada, et postfordistlikke juhtimist detsentraliseerinud strateegiaid on
rakendatud vaid nende harude ettevõtete puhul, kus vastav muutus on osutunud vajalikuks ja
otstarbekaks. Paljude ettevõtted toiduainetetööstuses (Coca-Cola), farmaatsias (Astra) jt.
praktiseerivad seni väga hierarhilist juhtimist. Siinkirjeldatu on seetõttu tänu tehnorevolutsionoile toimiv trend, mitte kõige ja kõigi kohta kehtiv tõde.
Ricardost õppiva majanduse kaudu võrdleva konkurentsieeliseni
Kui klassikaline Ricardo kaubavahetuse teooria põhines analoogselt hiljem võimutsenud
fordismile eelkõige tööjõu tootlikkusel, mille erisused ta kirjutas vastava ühiskonna,
keskkonna või kliima arvele, siis jäid tal arvestamata sel ajal väheolulised, kuid praegu
suured erinevused eri maade tehnoloogilises tasemes. Sel ajal omasid suurt kaalu maa, töö
hinna, loodusressursside ja kapitali poolt antavad eelised. Tehnoloogia areng on täna selle
suhte pööranud kohati pea peale, millest tulenevalt asuti otsima uut paradigmat milleks saigi
nn. õppiva majanduse kontseptsioon.
Teatud majandusharu edukuse hindamisel lähtutakse kolmest põhitegurist:
1) ressursside jaotus, mis põhineb eelkõige traditsioonilistel paigutus- ja
kaubandusteooriatel ning arvestab veokulusid ja tootmise kulufaktoreid;
2) kättesaadavus ja mobiilsus, mis põhineb eelkõige aglomeratsiooni- ja
transpordiasukoha eeliste arvestamisel;
3) ettevõtluskeskkond ehk miljöö, mille taga on kultuur, uuenduste adapteerimine,
ettevõtlikkus jms.
Õppiva majanduse teooria põhineb tänaseks juba suurel hulgal empiirilisel materjalil. Selle
kohaselt toodab teatud piirkond teatud kaupu eeskätt tänu oma tehnoloogilisele ja oskuste
tasemele alati efektiivsemalt, madalamate kuludega tooteühiku kohta, või siis
kvaliteetsemalt, mistõttu tal on otstarbekas sellele alale spetsialiseeruda ja toodet või selle
gruppi eksportida (millega masstootmise efekt omakorda suurendab tootlikkust) ning neid
kaupu, mida teised rahvad või piirkonnad efektiivsemalt toodavad, sisse vedada.
Uuteks perspektiivideks õppiva majanduse raames on:
1) tootlikkuse tõstmine tootmisprotsessi efektiviseerimise läbi;
2) kasvav tulu uute toodete evitamise läbi;
3) võime uueneda ja uuendada, pidev õppimine ja täiustamine/täiustumine.
Seega lühidalt: varasema "müü ennast odavalt" oskuse asemel võime "töötada targalt".
Uus tootmine - uus logistika - loovad regioonid
Paindliku tootmisprotsessi raames tulevad esile ka selle geograafilis-logistilised efektid.
Standardne masstoodang võimaldas pika aja vältel kasvatada stabiilsed kaubavoolud, mis
polnud tundlikud kaugustele (ühte toodet tarbiti pika aja vältel suurel territooriumil) ja
kujundada regionaalse hierarhilise jaotussüsteemi (koostetehas → suured laod → keskmised
laod → väikesed laod → jaemüüjad).
Tarbijale orienteeritud toodang ei võimalda kujundada stabiilseid jaotusvõrke, see nõuab
teatud toodangut teatud ajahetkel, kusjuures aega loetakse päevade ja äärmuslikel juhtudel
koguni tundidega. Kes ei suuda õigel ajal ja õiges kohas kaupa pakkuda (just in time), see ei
saa loota ka kasumile. Selline väikekoguste nobe suunamine tähendab omakorda suurt
kaugusetundlikkust, mistõttu ei ole enam mõttekas vedada kaupa, vaid lähetada traati mööda
joonised, mille alusel see kaup tarbija lähedal juba kokku pannakse. Kusjuures reeglina ei ole
eri piirkondades turustatav kaup analoogne, vaid kohandatud kohalikele eripäradele. See
tähendab, et enam ei veeta valmiskaupa ja et seda ei jaotata ladudesüsteemi kaudu, vaid et
pika maa taha veetakse vaid teatud detaile, millest jaotuskeskustes (distribution centres)
valmib teatud piirkonna-aglomeratsiooni tarvis toodang.
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Konkurentsivõimeliste, tooteid pidevalt uuendavate regioonide kujunemiseks peetakse
äärmiselt vajalikuks innovatiivse keskkonna olemasolu, mille tunnuseks on:
1) arvukalt üksteisega seotud, kuid sõltumatuid firmasid (st. eeskätt väikeettevõtteid);
2) toetava ja koordineeriva institutsionaalse struktuuri olemaolu (milleks reeglina on siis
kas kooperatiivne, omavalitsuslik või riiklik arenguorganisatsioon);
3) intensiivne kaastoime (interaktsioon) firmade ja kohalike võrgustike vahel.
Anderssoni jt. arvates iseloomustab loovaid regioone:
1) mingi originaalse (ainulaadse) oskuse olemasolu;
2) intensiivne sisemine ja väline kommunikatsioon;
3) struktuurne ebastabiilsus - jäigad, eelkõige vaid enda olemaolu õigustavad struktuurid
pärsivad loovust.
Lokaliseerunud õppimisprotsess ja teadmiste teke
Õppivas majanduses võidavad need, kes loovad teadmisi konkurentidest kiiremini, mitte
need, kes hoiavad hinnad odavad. Muutused rahvusvahelises majanduses tasapisi on
nihutanud ettevõtete hinnakonkurentsi teadmiste konkurentsi suunas: võidavad need firmad,
millised suudavad luua teadmisi kiiremini kui nende konkurendid. Teadmistest on saanud
otsustav modernsete tootmissüsteemide tegur - pidevast uue teadmise loomisest on saanud
konkurentsivõime säilitamise/tõstmise võtmeprotsess.
Konkurentsivõime ei ole enam üha suurema arvu firmade juures võimalik kulude
vähendamisega, vaid tootmisprotsessi uuendamisega, enneolematute meetoditega uutele
enneolematutele turgudele tungimisega, parendatud või muudetud kaupade ja teenuste
tootmisega. Põhimoraal seisab siin selles, et aitamaks rahvuslikul või regionaalsel tasemel
firmadele kaasa, tuleb arendada eelkõige võimet luua ja kasutada uut teadmist.
Teadmised tekivad (1) kogemusest õppides, (2) katse-vea meetodil ja (3) tegevust pidevalt
korrates, millega koguneb oskus teha asju paremini. Teadmised on vähenõudlikemaid
toodangufaktoreid: nende kasutamine ei vähenda kunagi osakute väärtust, vastupidi:
teadmised tekivad ja leiavad kasutamist alati firma tegevuse siseselt.
Teadmiste loomine on sõltuvuses vajadusest ja on tugevalt seotud eelmiste etappide edu ja
õnnestumisega. Teadmiste loomine sõltub oluliselt praktikast, rutiinist nii tänastest, eilsetest
ja ka homsetest tegevustest. Siiski ei saa rutiin matta enda alla loovust, mis paratamatult
tähendaks ka allakäiku. Just ettevõtliku ja vitaalse majanduskeskkonna korral, kus ettevõtted
loomuliku protsessi käigus tekivad ja surevad, tagatakse töötajate kaudu oskuste pidev
ülekandmine ettevõttest ettevõttesse ja teadmiste süvendamine, kuid välditakse struktuuri
kivinemist ja allakäiku.
Euroopas parimateks võrgustikmajanduse, nn. uute tööstuspiirkondade (new industrial
districts) näideteks olevates regioonides (Emilia-Romagna Itaalias, Rhone-Alps Prantsusmaal
ja Baden-Württemberg Saksamaal) toimib kõikjal usaldus ning koostöö avaliku ja erasektori
vahel.
10. Riikliku tööstuspoliitika tüübid ja nende mõju
Riigi poliitikat mõjutavad:
1) Riigi kultuuriline ja poliitiline ühtsus ning institutsioonide toimekus (konsensuse ja
konflikti vahekord)
2) Riigi majanduse ja eriti koduturu suurus
3) Riigi ressurssidega varustatus, sh. eriti inimressurss
4) Riigi koht maailmamajanduses, sh. majandusarengu tase
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Riikide investeeringu- ja kaubanduspoliitikad
Valitsused on üldjuhul kalli fix-infra ja iniminfra (koolisüsteemi) pakkujad
Valitsustel on ka laialdased regulatsiooni- ja kontrollimehhanismid ja tegelikult sageli eraldi
käsitletavad kaubandus-, tööstus- ja investeeringupoliitikad kattuvad olulisel määral
Seetõttu on nende koordineerimine väga oluline



17-18. sajandit iseloomustas merkantiilne – turgusid kaitsev poliitika
Brittide kui juhtiva
tööstusmaa kõrvaldamine toimud just USA ja Saksa turge kaitsva poliitika – oma tööstust
kaitsva poliitika tulemusena. 1930ndail ja 1970ndail olid samuti neomerkantilismi ilmingud.
GATT & WTO
General Agreement on Tafiffs and Trade – esimene tippkohtumine 1947 Genfis
Kuni 1960ndateni tegeles peamiselt arenenud maade huvide eest seismisega, millega
põhjustas arengumaade rahulolematuse.



1986 WTO - World Trade Organization loomine
90% maailmakaubandusest käib nüüd
selle alla. WTO esindab reeglipõhist lähenemisest, mitte tulemuspõhisest (turuosa, maht
jms.)
Mittediskrimineeriva lähenemise baasaluseks on kaks põhimõtet:
1) enimsoodustatud riigi printsiip (Most Favoured Nation – MFN), mille alusel ühele riigile
tehtud soodustused peavad laienema ka teistele riikidele
2) riigi kohtlemise reegel (National Treatment Rule), mis tähendab, et importkaupu tuleb
kohelda analoogselt kodumaistega
Pärast GATTi asendati sageli tollid tollideta barjääridega. Protektsionism teenib ennekõike
oma tööstuste arendamise huve või kaitseb väliskonkurentsi eest.
Üldjuhul on importi piiratud ja eksporti toetatud. Impordi piiramine jaguneb
kahepõhivaldkonna vahel:
1) Tollid tõstavad impordi hinda ja muudavad selle vähem konkurentsivõimeliseks.
Tollid on reeglina kõrgemad lõpptoodangule ja madalamad toormele.
2) Mittetariifsed piirangud
(1)
Impordikvoodid
(2)
Impordilitsentsid
(3)
Impordideposiidi skeemid
(4)
Impordi juurdemaksud
(5)
Sisereeglid
(6)
Dumpinguvastased meetmed
(7)
Sildistamise reeglid
(8)
Tervise ja turvalisuse reeglid
(9)
Tolliformaalsused ja dokumentatsiooni bürokraatlikud reeglid
(10) Kodutootjate subsiidiumid
(11) Vastumaksud subsideeritud impordile
(12) Kohalikud piirangud
(13) Valitsuse tellimused oma tootjaile
(14) Vahetuskursi manipulatsiood
Ekspordipoliitika meetmed:
1) Finants ja fiskaaltoetused
2) Ekspordikrediidid ja garantiid
3) Eksporditaotluste vastuvõtmine
4) Ekspordiagentuuride ülalpidamine
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5)
6)
7)
8)

EPZ või vabatsoonide loomine
"Vabatahtlikud ekspordikitsendused"
Strateegiliste toodete embargo
Vahetuskursi manipulatsioonid

"Kõrgemat järku" piirangud – GATTi raames mitte reguleeritud, kuid nähtavad ja
kaubeldavad, kus lepitakse kokku. "Madalamat järku" piirangud – GATTi "perversselt"
moonutavad piirangud, näiteks süüdistused dumpingus.
Otsese mõjuga sotsiaalsed institutsioonid
Ettevõtluse otsene sõltuvus tugevast riigist
Riigi abi tootmise korraldamisel
Rahaturud ja krediidisüsteemid
Haridus- ja ümberõppesüsteem
Ametiühingute tugevus
Avaliku sektori toimimine ja professionaalsus
Taustamõjuga sotsiaalsed institutsioonid
Majanduse üldine usalduslikkus
Töötajate kohusetunne ja lojaalsus (mitteperekondlikes kollektiivides)
Identiteetide, õiguste ja kohustuste olulisus
Formaalsuse tase võimusuhetes
Võimusuhete diferentseeritus
Võimusuhete adekvaatsus ja ulatus

47

II - MAAILMAMAJANDUSE AJALUGU JA GEOGRAAFIA KUJUNEMINE
Maailmamajandus praegusel kujul ja maailma praegune poliitiline kaart on ajaloolise arengu
saadus. Selle arengu aluseks on olnud erinevate tootmisviiside vaheldumine. Iga tootmisviis on
kujundanud endale sobiva poliitilise kaardi ja majandussidemete süsteemi.
Vanad tootmisviisid ei kadunud seejuures jäljetult. Nad vaid tõrjuti kõrvale maailma kolgastesse
ning vähemtähtsatesse majandusharudesse, rakendati sageli uuemate teenistusse, neid selleks
mingil määral muutes. Sama juhtus neist sõltuvate riiklusevormidega ja majandussidemete
süsteemidega. Kuskil maailmas on need veel kõik olemas. Sellepärast ei paku mainitud areng
mitte üksnes ajaloolist, vaid ka geograafilist huvi. Praegusaegset maailmamajandust ei saa
täielikult seletada vanu tootmisviise arvestamata.
Tootmisviis tähendab teatavasti majanduses kasutatavaid tehnoloogiaid ja neid võimaldavaid
inimvahekordi. Kunagi esinenud ja praegu veel esinevad tootmisviisid jaotuvad kaheks suureks
rühmaks: traditsioonilised ja industriaalsed.
Traditsioonilised tootmisviisid on rakendatavad väikestes inimseltsingutes, kogukondades. Need
võivad töötada üksteisest sõltumatult, ei pea järelikult teistelt midagi ostma ega neile müüma.
Ost-müük on üldse algeline ja piirdub haruldaste luksuskaupadega, mida igal pool ei leidu ega
saa ka toota. Kõiki olulisi hüvesid toodetakse omatarbeks, jaotatakse tootjate vahel ja tarbitakse
nende eneste poolt. See on elatusmajandus.
Tööjaotuse korraldamine ning hüvede jaotus väikese kogukonna piires võib toimuda tavadele ja
moraalile toetudes, riiki pole selleks tarvis. Kui viimane siiski olemas on, siis parasiidina,
selleks et tagada osa toodangu võõrandamise ülemkihi, hiljem aga ka mujal maailmas tekkinud
industriaalsete tootmisviiside tarbeks.
Industriaalsetes tootmisviisides nõuab tehnoloogia suurte inimhulkade hästikorraldatud
koostööd. Selle tagamiseks ei piisa enam inimeste isiklikest suhetest, nende kõrvale ja asemelegi
astuvad umbisikulised ostu-müügi-suhted, turg. Väiksemad tootjate rühmad toodavad turule ja
sõltuvad ise turust, tegemist on turumajandusega. Turusuhted seovad inimesed ja kogukonnad
riik-natsioonidesse ja laienevad neist väljapoolegi, tekitades tõelise maailmamajanduse, millesse
tahes-tahtmata haaratakse kaasa mujal säilinud traditsioonilised tootmisviisid. Turu kõrval
vajatakse inimsuhete korraldamiseks juba ka riik tegevust, valitsus muutub väljapressijast
korraldajaks. Maailm jaguneb riikide vahel.
11. Traditsioonilised tootmisviisid. Roll maailmajagude kujundamisel ja koht
kaasaegses majanduses
Korilasühiskonnad
Korilus on inimkonna vanim tootmisviis. selle sisuks on söödavate viljade kogumine, küttimine
või kalapüük. Korilus on puhas elatusmajandus, ta elatab ainult vahetuid tootjaid ega tekita
ülejääke.
Korilased moodustavad kuni mõnesaja inimese suurusi kogukondi, mis on üksteisest täiesti
isoleeritud. Ei ole kaubandust ega raha, ei liiklusteid ega veondust. Et koriluse saadused on
vahetult tarbitavad ega vaja töötlemist, puudub ka käsitöö või tööstus. Ei teki mingeid riike.
Korilus elatab ainult väga hõredat rahvastikku, kuid on ökoloogiliselt püsiv tootmisviis ja võib
edukalt püsida aastatuhandeid.
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Enamvähem puhtal kujul on korilus tootmisviisina säilinud kõige mahajäänumate hõimude
juures: Okeaanias, Kagu-Aasias, Musta Aafrika ja Ladina-Ameerika kolgastes. Kokku on neid
umbes 10 miljonit. Maailmamajanduses need ei osale.
Korilus võib jäänukina säilida teiste traditsiooniliste tootmisviiside kõrval. Seal aga, kus
korilased rakendati industriaalsete tootmisviiside teenistusse ja sunniti neid oma tooteid müüma
(Põhja-Ameerika, Siber), on nad kiiresti välja surnud.
Vara-agraarsed ühiskonnad Aafrikas, Sise-Aasias, Lähis-Arktikas, Ameerikas
Vara-agraarne tootmisviis tekib seoses loomade kodustamise või põlluharimisega. Ta esinebki
kahes peamises vormis, rändkarjanduse või alepõllundusena, omavahel need tegevused ei
põimu.
Rändkarjandus või alepõllundus elatavad juba tihedamat rahvastikku (heades loodusoludes kuni
5 inimest/km2), kuid ei anna samuti nimetamisväärseid ülejääke vahetust tootjast. Sellepärast
puudub ost-müük selleski tootmisviisis, esineda võib vaid vahetuskaubandust loomakasvatajate
ja põlluharijate vahel. Järelikult pole ka teid, veondust, linnu.
Saaduste töötlemine ja tööriistad isegi on juba keerukamad. Kogukond vajab juba käsitöölisi.
Esialgu peab kogukond sel otstarbel üleval paari muust tööst vabastatud liiget.
Vara-agraarne tootmisviis vajab tagavarade loomist ja säilitamist, näiteks ühest lõikusest teiseni.
Tagavaru on aga võimalik röövida ja neid tuleb selle eest kaitsta. Kogukonnad ühinevad
hõimudeks pealikute juhtimisel, korraldavad vastastikku röövkäike ja löövad neid tagasi. Nii
tekivad riigi alged. Muidugi on vara-agraarsed riigikesed veel väga algelised ja pisikesed.
Vana-agraarne tootmisviis elatab praegu veel umbes 300 miljonit inimest, peamiselt Mustas
Aafrikas. Seal ja Okeaanias on see kõige levinum tootmisviis, kuid väga madala tootlikkuse
tõttu rahvamajanduses tervikuna ikkagi vähetähtis. Vara-agraarset alepõllundust leidub veel
kohati Kagu- ja Lõuna-Aasias ning Ladina-Ameerikas, rändkarjandust - Hommikumaadel ja
Sise-Aasias. Kuid kõikjal hääbub see tootmisviis praegusel ajal kiiresti. Maailmamajanduses
vara-agraarne tootmisviis ei osale.
Hilisagraarsed ühiskonnad XV sajandil Ida-, Lõuna- ja Kagu-Aasias, Hommikumaadel,
Vahemeremaadel ja Euroopas.
Hilisagraarsed ühiskonnad XV sajandil Ida-, Lõuna- ja Kagu-Aasias, Ees-Asias,
Vahemeremaadel ja Euroopas
Hilisagraarse tootmisviisi tehnoloogiliseks aluseks on taime- ja loomakasvatuse ühendamine.
See annab põlluharija käsutusse tööloomade jõu ja sõnniku mulla väetamiseks, tänu millele võib
alepõldudelt üle minna põlispõldudele. Nende ja muudegi edusammude tõttu muutub
majandamine märksa tõhusamaks ja hakkab, vähemalt parematel aastatel, tekitama väheldasi
ülejääke. Need kasutatakse peamiselt ülemkihi ülalpidamiseks, kuid osalt ka käsitöölistele
tasumiseks.
Käsitöölisedki varustavad peamiselt ülemkihti luksusesemetega, kuid siiski ka vahetuid tootjaid
paremate tööriistadega. Neid on tarvis ka põllumajandussaaduste töötlemiseks, mis
hilisagraarses tootmisviisis on juba võrdlemisi keerukas ja mahukas. Käsitöölised hakkavad
tootma müügiks umbisikulisel turul. Elatusmajandus jääb valdavaks ka hilisagraarses
tootmisviisis, kuid selle kõrvale kujuneb nõrguke turumajanduslik sektor, põllumajanduse
kõrvale muud majandusharud: tööstus käsitöö vormis, kaubandus, raharinglus, veondus ja
liiklusteed, isegi pangandus (liigkasuvõtmise vormis), kujunevad linnad.
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Keerulisem ühiskond vajab ka riiki. Põhiliselt on see küll veel parasitaarne, vägivallale toetuv
ülemkihi võimuorgan, kuid hilisagraarne riik hakkab mingil määral tegelema ka majanduse
korraldamisega, omandades esimesi kaasaegse riigi tuunuseid.
Veonduse areng ja ülemkihi vajaduste mitmekesistumine tekitab hilisagraarsete ühiskondade
vahel kaugkaubanduse, rahvusvahelised majandussuhted, s.o. maailmamajanduse alged.
Hilisagraarne maailmamajandus on küll väga piiratud mahult ja iseloomult (kaubeldakse vaid
eksootiliste loodussaaduste ja eriti kvaliteetsete käsitöötoodetega, s.o. luksuskaupadega) ning
pealegi ebapüsiv - ajuti saadakse läbi ka ilma temata.
Sõltuvalt loodusoludest ja ajaloost kujunes hilisagraarne tootmisviis viies peamises variandis.
a) Tehnoloogiliselt täiuslikuimaks kujunes Ida-Aasia tüüp. Majandus toetus teraviljakasvatusele,
mida täiendasid köögi- ja puuviljad, õlikultuurid, suhkruroog, puuvill, tööloomakasvatus, samuti
jäätmetest toituvate loomade (sead, kodulinnud) pidamine. Tänu headele loodusoludele (2-3
saaki aastas!), tohutule töökulule ja rikkalikule agrotehnilisele kogemusele elatas ja elatab
Kaug-Ida hilisagraarne tootmisviis väga tihedat rahvastikku (umbes 100, kohati aga kuni 500
inimest/km2), peab ülal palju ülemkihti ja õitsevat käsitööd, hulga võrdlemisi suuri linnu. Ta on
püsinud praeguseni valdava, ehkki enam mitte arengut määrava tootmisviisina, elatades 1/2 kuni
2/3 Ida-, Kagu- ja Lõuna-Aasia riikide rahvastikust, kokku umbes 1,5 miljardit inimest.
Industriaalsed tootmisviisid tõrjuvad seda küll välja, kuid võrdlemisi aeglaselt. Lõplikult on
hilisagraarne tootmisviis Kaug-Idas hävinud vaid Jaapanis.
b) Hommikumaa oaaside hilisagraarne tootmisviis oli samuti kõrgel tasemel ja pidas üleval
rikast ülemkihti ja arenenud käsitööd. Kuid siin kasvas põllundus kokku ainult
tööloomakasvatusega, produktiivloomi oaasides ei peetud. Loomakasvatussaadusi vahetati varaagraarsetelt rändkarjatajatelt. Sel pinnal tekkivad tülid ja konfliktid pidurdasid üldist arengut ja
tõid aegajalt kaasa ränki tagasilööke. Praegusajal on hilisagraarne tootmisviis Hommikumaadel
hääbumas, ehkki aeglasemalt kui ta vara-agraarne partner kõrbetes.
c) Vahemeremaade hilisagraarne tootmisviis oli kaubalisem, tugevema turusektoriga kui ükski
teine. Seda tingisid omapärased loodusolud. Vahemereline kliima piirab kultuuride valikut ja ei
luba toota kõike hädavajalikku, mida tuleb siis mujalt osta. Vahemeri ise oli aga nagu loodud
kaubatee. Vahemeremaadel töötati välja varaindustriaalsete põllumajandus- ja käsitöövormide
alged, mida hiljem edukalt kasutati Euroopas ja Ameerikates. Kuid Vahemeremaadel endil
takerdus industriaalne areng loodusvarade piiratuse taha ja sai hoo sisse alles kõigeviimasel ajal.
Kristlikes vahemeremaades on hilisagraarne tootmisviis hääbunud, muhameedlikes hääbumas.
d) Euroopa hilisagraarne tootmisviis arenes kaunis rasketes loodusoludes algul aeglaselt, kuid
see-eest kujunes siin välja taime- ja loomakasvatuse eriti hea tasakaal ja seos. XV sajandil oli
Euroopa talupoja käsutuses näiteks 5 korda rohkem tööloomade jõudu kui Hiina talupojal. Hästi
mõjus ka Vahemeremaade lähedus, kust levisid turusuhted ja varaindustriaalse tootmisviisi
alged. Suurelt osalt sellepärst saigi Euroopas industriaalsete tootmisviiside looja ja levitaja üle
kogu maailma, maailmamajanduse kujundaja ja liider. Hilisagraarne tootmisviis on aga
Euroopas juba ammu asendunud moodasmatega.
XVI-XVIII sajandil eksporditi see aga Põhja-Ameerikasse, mille loodusoludele see hästi sobis
ja võis seal katkematul edasi areneda sama teed kui Euroopas endas, viies ka Põhja-Ameerika
maailmamajanduse liidri kohale.
e) Ladina-Ameerikasse imporditi hilisagraarne tootmisviis Vahemeremaadelt. Siinsetes hoopis
uutes loodusoludes ja kokkupuutes kohalike vara-agraarsete tootmisviisidega kujunes ta oluliselt
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ümber, ennem taand- kui edasi arenedes. Hübriidne tootmisviis säilis Ladina-Ameerikas
valdavana kuni XX sajandi keskpaigani ja alles viimasel ajal asendub väga valuliselt
moodsamaga.
12. Varaindustriaalne tootmisviis
Industrialiseerumise juhatas sisse tehnoloogiline murrang XV sajandil. Põllumajanduses levis
väljavaheldussüsteem, uued loomatõud ja taimesordid, neid hakati sihikindlalt arendama. Laialt
levisid vesiveskid ja tuulikud. Leiutati uued metallisulatusviisid, kellad, trükikunst, tulirelvad,
uut tüüpi laevad ja navigatsiooniriistad. Orgenisatsioonilistest uuendustest tekkisid pangad,
börsid, aktsiaseltsid, manufaktuurid. Kõik see tõi kaasa varaindustriaalse tootmisviisi
väljakujunemise
Inglismaal,
Madalmaades
ja
Prantsusmaal
ja
algeliste
sõltuvindustrialiseerimise vormide pealesurumise osale muust maailmast (peamiselt
Ameerikatele).
Teist tehnoloogilist murrangut XVIII sajandi lõpul ja XIX algul iseloomustavad aurumasin,
vedur ja aurik, kivisöe laialdane tarbimine, vabrikutööstuse levik, masinate valmistamine ja
kasutamine. Tagajärjeks oli hilisindustriaalse tootmisviisi aluste väljakujunemine Suurbritannias
ja selle levik Lääne-Euroopasse ja Põhja-Ameerika tuumikalale.
Kolmandat tehnoloogilist murrangut XIX sajandi lõpukolmandikul tähistas terase, elektri, nafta,
bensiini, auto, hiljem ka lennuki, mineraalväetiste, telefonside, raadio jpm. leiutamine või
laialdane levik. Hilisindustriaalne tootmisviis kujunes lõplikult välja ja rikastus suure hulga nn.
“uute” töostusharudega. Samuti levis ta üle kogu Euroopa Venemaa ja Balkanini välja, hõlmas
kogu Põhja-Ameerika, omandas tugipunkti Ida-Aasias Jaapani näol. Kujunesid välja ka
sõltuvusindustrialiseerimise uued vormid ja levisid üle kogu maailma. Maailm jagunes teravalt
vähesteks eesrindlikeks maadeks ja nende kolooniateks või neist sõltuvateks riikideks. Põhja ja
Lõuna vastandus kujunes lõplikult välja ja oli eriti terav ning selgeilmeline. Mingit vaherühma
samahästi kui ei olnudki.
Neljas tehnoloogiline murrang algas 1960. aasta paiku tuuma- ja kosmosetehnika ning arvutite
ilmumisega, sai aga erilise hoo 80-ndatel aastatel, mil lisandus veel sidetehniline pööre. Selle
murrangu käigus asendub hilisindustriaalne tootmisviis postindustriaalsega. Tugevasti on
muutunud Põhja, veel enam aga Lõuna ilme, nende vastandlikkus on hakanud vähenema.
Varasem aeg
Lühidalt võiks neid iseloomustada kui majandusharude ringi pidevat laienemist ja
mitmekesistumist, suurte harude jagunemist üha kitsamateks, harude järjest täiustuvat koostööd
suurte komplekside raames, uute majandamisvormide teket ja levikut, äriteenuste ja
teabetöötluse tähtsustumist ainelise tootmise kõrval.
Põllumajandus muutub üha kaubalisemaks, ta sõltuvus loodusoludest asendub järjest rohkem
sõltuvusega turutingimustest. Tootmisüksused suurenevad ja spetsialiseeruvad järjest kitsamalt,
igasugused abitegevused eralduvad neist omaette harudeks. Lõpuks moodustub
agraartööstuskompleks e. agribisness, s.t. põllumajanduse, toiduainete tööstuse ja äriteenuste
osutamise tihedasti seostatud süsteem. Analoogiliselt kujuneb kalapüük korilusvormist ümber
industriaalseks kalanduskompleksiks.
Põllumehe kõrvaltegevusest muutub suureks tähtsaks majandusharuks ja siis terveks
harudekompleksiks energiamajandus.
Maailmamajanduse väljakujunemine
Wallersteini (1979) pikk 16. sajand: 1450-1640
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Käsitöö kujuneb ümber algul manufaktuur-, siis vabrikutööstuseks. Industrialiseerumise algul
on tähtsaim kergetööstus, mis kujuneb kõige laiemalt levinud käsitööliikidest - rõivaste ja
jalatsite valmistamisest. Selle kõrval arenevad metsa-puidutööstus, ehitusmaterjalide tööstus ja
ehitus, mõnevõrra hiljem keemiatööstus, sepatöö jaguneb metallurgiaks ja masinaehituseks.
Kõik need harud jagunevad kitsamateks, seostuvad üha uute äriteenuste osutamisega ja
teabetöötlemisega ja arenevad kompleksideks. Pärast kolmandat tehnoloogilist murrangut
saavad majanduses valitsevateks masinaehitus ja keemiatööstus, mille edasises arengus kujuneb
eriti oluliseks nn. “research and development” (uuringud ja arendus), s.o. uute toodete
leiutamine, projekteerimine ja nende valmistamise tehnoloogia väljatöötamine.
Majanduse paigutus internatsionaliseerub ja isegi globaliseerub: omavahel seotud
majandustegevused paiknevad laiali mitmesse riiki või isegi üle terve maailma.
Maailmamajanduslikud sidemed tugevnevad sellepärast eriti kiiresti. Kaubavahetuse tormilist
arengut riigi sees ja riikide vahel peab tagama veonduse areng. Kujuneb paljudest
transpordiliikidest koosnev ühtse tervikuna tegutsev veonduskompleks, mille tarvis rajatakse
tihe liiklusteede- ja -rajatiste võrk.
Põhjalikult muutub rahandussfäär. Kujunevad rahvuslikud raha- ja pangasüsteemid, minnakse
üle paberrahale, seejärel rahaasendajatele.
Muutuvad inimesed isegi, rahvastik tervikuna. Leiab aset demograafiline siire, linnastumine,
haridustaseme määratu tõus, põhjalikud muutused tööhõives, eluolu paranemine. Tohutu ulatuse
saavutavad ränded.
Koloniaalsüsteemi rajamine
Euroopa laienemine põhja ja itta ning Lähis-Arktika liitmine Euroopa külge.
Vara-agraarse Ameerika ümberkujundamine hilisagraarseks Ladina-Ameerikaks. Istanduste
maailmajaod: Kariibia, Brasiilia, Virginia. Euroameerika tuumiku tekkimine.
Ümberasumiskolooniate iseseisvumine Ameerikates.
Aeg ja tõukejõud. XV-XVIII sajandil kujunes Lääne-Euroopa riikides, algelisel kujul ka mõnel
pool Ida-Euroopas ja Vahemeremaadel, varaindustriaalne tootmisviis. Selle huvides rajati
tõeline maailmamajandus, algatati muu maailma sõltuvindustrialiseerimine, kiiresti hakkas
muutuma maailma poliitiline kaart. Tekkis mitu uut riigitüüpi, mis, olgugi muutunud kujul, on
säilinud tänini.
Varaindustriaalse Euroopa nõuded maailmamajandusele olid veel tagasihoidlikud. Peamiselt
vajati eksootilisi põllumajandus- ja korilussaadusi, seda nii tarbimiseks kui ka toorainena
arenevale tööstusele. Samuti oli tarvis maad rahvastikuülejääkide mahutamiseks, mida tekitas
Euroopas alanud demograafiline siire.
Faktooriad. Eksootiliste saadustega varustasid Euroopat varem Kaug-Ida eriti arenenud
hilisagraarsed ühiskonnad. Euroopasse jõudsid need Hommiku- ja Vahemeremaade vahendusel.
Nüüd leidsid eurooplased üles otsetee Kaug-Itta, tõrjudes välja vahendajad, kelle areng tuludest
ilmajäämise tõttu takerdus. Kaug-Ida riike aga eurooplased tollal veel allutada ja
sõltuvusindustrialiseerimise teele suunata ei suutnud. Nad pidid seal piirduma kaubanduslike ja
sõjaliste tugipunktide - faktooriate - rajamisega. Mõned praegusaegsed väikeriigid (Hongkong,
Singapur jt.) pärinevadki taolistest faktooriatest.
Faktooriaid kaupade kokkuostmiseks rajati ka korilaste aladel Põhja-Ameerikas ja Siberis.
Tagajärjeks oli koriluse kommertsialiseerumine, üleminek tootmisele turu tarvis, mis kiiresti
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välja kurnas selle tootmisviisi aluseks olnud loodusvarad (jahiloomad, kasulikud taimed),
seejärel hävitas aga korilasühiskonnagi. Need surid üksteise järel välja ja asemele jäi tühi maa,
kuhu eurooplased võisid ümber asuda.
Istanduskolooniad. Faktooriad ei suutnud katta Euroopa kasvavaid toorainevajadusi.
Eksootilisi põllumajandussaadusi tuli hakata kasvatama eurooplaste rajatud istandustes, mis
saidki sõltuvindustrialiseerimise peamiseks vormiks selle varasel etapil.
Istandused on suure pindalaga taimekasvatusettevõtted, kus valdab odav käsitöö (algul
peamiselt orjatöö). Võrdlemisi korralikul agrotehnilisel tasemel toodetakse neis saadusi
müügiks ja töödeldakse need kaugveoks sobivasse vormi.
Istandusi oli juba ammu Vahemeremaades, nüüd aga hakati neid rajama kaugel mere taga. Et
Euroopa enda põllumajandus arenes varaindustriaalsel ajal võrdlemisi kiiresti, hakati istandustes
kasvatama saadusi, mida Euroopa paraskliima ei võimaldanud: puuvilla, tubakat, suhkruroogu,
hiljem veel palju muudki.
Istanduste rajamiseks oli vaja soodsaid loodusolusid, kapitali, maad ja väga odavat tööjõudu.
Soodsaid loodusolusid leidus kõikjal Maakera palav- või lähistroopilises vööndis. Kapitali
Euroopal juba oli. Probleemiks said maa ja tööjõud.
Tihedasti asustatud Kaug-Idas jätkus tööjõudu, kuid mitte maad. Ka ei saanud eurooplased
sealsetes, tolle aja kohta tugevates ja arenenud riikides tegutseda kuigi vabalt. Sellepärast rajati
Kaug-Itta vähe istandusi, needki peamiselt Kagu-Aasiasse, mis oli hõredamini asustatud ja
mahajäänum, nii et seal õnnestus eurooplastel mõned alad vallutada.
Maa- ja veepuudus, eeskätt aga kohalike riikide kontroll takistasid istanduste laiendamist
Vahemeremaadel ja Hommikumaadel. Aafrika ja Okeaania olid veel tundmatud. Istandusi
tekkis vaid mõnele Aafrika saarele.
Nõnda kujunesid peamiseks istanduspiirkonnaks Ameerikad, eriti:
a) Põhja-Ameerika lähistroopiline kaguosa,
b) Lääne-India saarestik, eelkõige Kariibia,
c) Brasiilia mõned piirkonnad.
Seal puudus küll kohalik tööjõud, kuid sellest raskusest saadu üle, ostes orje Mustast Aafrikast.
Orje saadi sealsete vara-agraarsete riigikeste omavahelistes sõdades, mida eurooplased oskasid
veelgi enam lõkkele puhuda. Kolme ja poole sajandiga viidi Mustast Aafrikast Ameerikatesse
üle 100 miljoni orja, kellest küll suur osa teel suri. Tagajärjed on tunda praeguseni: Musta
Aafrika eriline mahajäämus, omapärase Kariibia maailmajao olemasolu, arvukas
neegerrahvastik praeguses USA-s, Brasiilias ja veel mõnes Ladina-Ameerika riigis.
Istanduste pidamine orjadega eeldas muidugi eurooplaste vaieldamatut võimu. Sellepärast
muudeti istanduspiirkonnad kolooniateks. Istanduskolooniaid rajasid tollal paljud Euroopa riigid
(isegi Rootsi ja Kuramaa hertsogiriik), samuti Vahemeremaad Hispaania ja Portugal. Kuid
pidevates sõdades nende ümberjaotamise pärast sai ilmse ülekaalu Suurbritannia ja lõviosa
istanduskolooniaid läks brittide kätte.
Vanad ümberasumiskolooniad. Rahvastiku ülejääkide mahutamiseks vajati tühje maid,
eelistatavalt eurooplastele harjumuspärastes kliimaoludes: parasvööndis, lähistroopikas,
mägedes. Hästi sobisid korilasühiskondade maad, kus põlisrahvastik küttimise
kommertsialiseerudes välja suri. Kes veel jäi, see hävitati või aeti minema. Suurimaks
ümberasumiskolooniaks kujunes Briti Põhja-Ameerika. Tagasihoidlikumad olid Hollandi
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Lõuna-Aafrika, Venemaa Siber, Rootsi ja Norra Lapimaad. Ümberasujad viisid kaasa kodumaa
kultuuri ja ühiskonnakorralduse, jätkasid kodumaa ajalugu sealt, kus see parajasti pooleli oli, ja
panid nii aluse Uus-Euroopate kujunemisele või vana Euroopa laienemisele ida ja põhja suunas.
Hoopis teisiti arenesid Hispaania ja Portugali ümberasumiskolooniad Ladina-Ameerikas.
Väljarändajaid sinna oli hulga vähem, põlisrahvastikku ei tõrjutud niivõrd välja, kuivõrd
seguneti nendega. Kujunes hoopis hilisagraarses ühiskonnas uus variant uues maailmajaos.
Perioodi tulemused. varase sõltuvindustrialiseerimise periood oli praegusmaailma ilme
kujundamisel niisiis üsna viljakas. Maailmamajanduse õrnadest ebapüsivatest algetest sai
elutähtis, võrdlemisi keerukas ja ulatuslik süsteem. Selles käsutas Euroopa (koos paari
Vahemeremaaga, mille tähtsus aga kogu aeg langes). Euroopa huvides kujundati välja Kariibia
ja Ladina-Ameerika kui omanäolised maailmajaod, suurelt osalt juba ka Põhja-Ameerika.
Mustale Aafrikale tekitati parandamatult kahju. Vähem puudutas protsess Lõuna- ja KaguAasiat, ülejäänud maailma aga peaaegu üldse mitte.
Peamisteks maailmamajanduslikeks hüvedevooludeks olid tollal:
a) eksootiliste põllumajandussaaduste sissevedu Euroopasse, peamiselt Kariibiast ja
Ameerikatest;
b) Euroopa kapitali ja tehnoloogia eksport ülemeremaadesse;
c) eurooplaste eneste väljaränne kolooniatesse;
d) orjade sundränne Mustast Aafrikast Kariibiasse ja Ameerikatesse
13. Hilisindustriaalne tootmisviis, koloniaalimpeeriumid
Iseseisev industrialiseerumine
Arenenud, õitsva käsitöö ja kaubandusega hilisagraarne ühiskond võib teatud tingimustel hakata
industrialiseeruma: temas tekivad industriaalsed tootmisviisid, mis pikapeale levides haaravad
kogu ühiskonna. Nendest tingimustest on muuhulgas olulised rahvahariduse tase ja suhteliselt
vaba riiklik korraldus, tänu millele osutub võimalikuks kiiresti välja töötada ning levitada uusi
tehnoloogiaid ja valutumat ümber korraldada inimvahekordi neile vajalikus suunas.
Tehnoloogiate pidev täiustamine ja väljavahetamine ongi industriaalsete tootmisviiside üheks
põhitunnuseks. Ajuti see protsess kiireneb tõeliseks tehnoloogiliseks murranguks ja tootmisviisi
vahetuseks, kuid ei peatu ka vahepeal. Tänu neile murrangutele on varaindustriaalne tootmisviis
asendunud hilisindustriaalsega ja see asendub omakorda postindustriaalsega.
Edasi iseloomustab industriaalseid tootmisviise turumajandus ja kaubatootmine. Oma arenguks
vajavad need tingimata majandussuhteid nii riikide sees kui riikide vahel, algusest saadik
maailmamajandust. Me teame, et maailmamajanduse alged rajasid juba hilisagraarsed
ühiskonnad, kuid kõigest luksusena. Industriaalsele tootmisviisile on maailmamajandus aga
hädavajalik, see areneb koos tootmisviisiga ja arendab omakorda seda.
Järelikult ei saa industriaalne tootmisviis jääda nende riikide piiresse, kus ta tekib.
Maailmakaubanduse kaudu hakkab ta paratamatult mõjutama kõigi teiste ühiskondade arengut.
Ta levib sinna, kus leiab endale vajalikud tingimused. Kus need aga puuduvad, seal allutab
industriaalne tootmisviis endale eestleitud traditsioonilised ja rakendab need oma teenistusse.
Varaindustriaalne tootmisviis kujunes kõige varem välja Inglismaal, eksporditi sealt PõhjaAmeerika kirdeossa ja levis nn. Päris-Euroopasse. Seejärel asendus ta hilisindustriaalse
tootmisviisiga, mis levis üle kogu Euroopa ja Põhja-Ameerika. Järjest uued riigid kujundasid
ümber oma majanduse ja poliitilise elu. Iseseisva industrialiseerumise teele suutis asuda
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Jaapangi. Nõnda kujuneski välja kaasaegne Põhi kui maailmamajanduse liider ja valitseja.
Praegusajal läheb see üle postindustriaalsele tootmisviisile.
Sõltuvindustrialiseerimine
Kus riik, ühiskond või kogukonnad ei suutnud kaasa minna Euroopast leviva
industrialiseerumisega, sunniti need sõltuvindustrialiseerimise teele. Industriaalne tootmisviis
toodi sinna sisse väljast, üksikute kildudena, industriaalriikide huvides ja enamasti kohaliku
ühiskonna vastupanu jõuga murdes, maad kolooniaks muutes. Pikapeale kujunes neist kildudest
sealgi industriaalne tootmisviis, kuid lünklik, algeline, välisriikidest sõltuv - ja traditsiooniliste
tootmisviiside kõrvale, mitte nende asemele. Viimased säilisid ja elatasid endiselt valdavalt osa
maa rahvastikust, kuid kaotasid võime areneda. Ühiskond tervikuna vaesus ja killustus
konfliktseteks gruppideks. Alles XX sajandi keskel hakkasid kaks tootmisviisi, sõltuv
industriaalne ja seisakus traditsiooniline üksteisega seostuma ja üksteist vastastikku ümber
kujundama, mis võimaldas neil riikidel ka iseseisvust tagasi võita.
Nõnda siis ongi sõltuvindustrialiseerimine kujundanud kaasaegse Lõuna - selle majanduse ta
mitmete tootmisviiside põimumisega, selle poliitilise kaardi, Lõuna mahajäämuse, vaesuse,
sõltumise Põhjast.
Sõltuvindustrialiseerimine hilisindustriaalse Põhja huvides
Euroopa nõudmiste kasv ja muutumine. XVIII sajandi lõpul kujunes Suurbritannias
hilisindustriaalne tootmisviis. See levis järgmisel sajandil ja XX algul üle kogu Euroopa ja
kaugemalegi, Euroopa laienes Põhjaks.
Vanad koloniaalhuvid säilisid ja kasvasid, kuid nende kõrvale tekkis uusi. Euroopa enda
loodusvarad hakkasid nappima, vaja hakkas minema maake jm. tööstuslikku toorainet. Et
Euroopa põllumajandus industrialiseerus tol perioodil aeglasemalt kui muu majandus, kujunes
esmatähtsate toiduainete (vilja, liha, piima), samuti villa nappus. Mõned tööstusharud, näiteks
kergetööstus, ammendasid kodumaise turu ja otsisid turgu mujal.
Esialgu rahuldas uusi ja osalt vanugi vajadusi Euroopa enda kiire areng - üleminek uuele
tootmisviisile ja selle levik ruumis. XVIII ja XIX sajandi vahetusel koloniaalvallutused soikusid
mõnevõrra ja enamasustatud ümberasumiskolooniad omandasid poliitilise iseseisvuse, mõned
suutsid isegi liituda Põhjaga. XIX sajandi lõpupoole aga hoogustusid koloniaalvallutused uuesti,
haarates kogu maailma ja tekitades uusi sõltuvindustrialiseerimise viise.
Vanad ja uued ümberasumiskolooniad. Briti Põhja-Ameerikast said iseseisvad riigid - algul
USA ja siis Kanada. Nende (täpsemalt küll ainult nende kirdes ja idas asuvate tuumikalade)
areng kiirenes veelgi, neiski kujunes hilisindustriaalne tootmisviis ja nad liitusid Põhjaga.
Poliitilise iseseisvuse omandasid ka Hispaania Ameerika ja Brasiilia. Kuid neil polnud veel
iseseisva industrialiseerumise tingimusi ja Ladina-Ameerika langes mõneks ajaks
maailmamajandusest koguni välja.
Sõltuvusindustrialiseerimise teatepulga võtsid üle uued ümberasumiskolooniad. Asustati
Austraalia ja Uus-Meremaa. Tugevasti laienes Lõuna-Aafrika, mis läks lõpuks Briti kontrolli
alla. XIX sajandi lõpus hoogustus ümberasumine Lõuna-Ameerika äärmisesse lõunaossa. Nii
pandi alus Kaug-Lõuna maailmajaole. Elavnes ka Siberi asustamine. Kuid suurimateks uuteks
ümberasumiskolooniateks kujunesid siiski USA ja Kanada läänepiirkonnad (nn. Metsik Lääs).
Alles iseseisvunud USA-stki kujunes koloniaalriik, ainult tema kolooniad (muide, nagu
Venemaalgi) ei asunud merede taga, vaid siinsamas kõrval, samal mandril:
ümberasumiskolooniad läänes ja istanduskolooniad lõunas. Mingil määral kehtib see Kanadagi
kohta.
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Uued ümberasumiskolooniad võtsid enda peale suure osa Põhjaks laieneva Euroopa vanade ja
uute vajaduste rahuldamisest. Sinna siirdus üleliigset rahvastikku. Sealt hakkas tulema
elutähtsaid põllumajandussaadusi ja ka mitmeid maavarasid. Ümberasumiskolooniate elanikud
olid heaks turuks Põhja tööstusele.
See areng oli küll sõltuvindustriaalse iseloomuga, kuid see-eest kiire. Ka puudus
ümberasumiskolooniates traditsiooniline tootmisviis. Ühiskonna üldine iseloom kujunes samaks
kui Põhjas. Pikapeale omandati ka poliitiline iseseisvus. USA, Kanada ja Vene
ümberasumiskolooniates väljendus see nende poliitilise korralduse ühtlustamises emamaaga:
USA ja Kanad läänealad said osariigiõigused, Venemaal kaotati pikkamööda Siberi valitsemise
erikord. Emamaast kaugetes ümberasumiskolooniates moodustusid aga uued, algul sõltuvad, siis
sõltumatud riigid.
Tagajärjeks oli Kaug-Lõuna väljakujunemine, Põhja-Ameerika ja Euroopa lõplik laienemine
nüüdispiiridesse ja Põhja lõplik väljakujunemine. Tõsi, uued ümberasumiskolooniad säilitasid
Põhja koosseisuski erilise osa, jäädes peamiselt tooraine ja põllumajandussaaduste allikateks ja
säilitades mitmeid varaindustriaalse tootmisviisi vorme. Arvatavasti moodustasid nad tolleaegse
vaherühma.
Massiline koloniaalvallutus. Ei Euroopa laienemine Põhjaks ega ka ümberasumiskolooniate
areng suutnud varsti enam rahuldada Põhja järjest kasvavaid ja mitmekesistuvaid vajadusi.
Sõltuvindustrialiseerimise teele Põhja huvides tuli suunata kogu ülejäänud maailm. Ja et sealsed
riigid ja rahvad ei suutnud ega tahtnudki seda teha ise, tuli neid selleks sundida, kehtestada
nende üla Põhja ülemvõim, muuta nad kolooniateks.
XIX sajand oligi koloniaalvallutuste sajand. Euroopa riigid laiendasid tunduvalt
varemomandatud faktooriaid või istanduskolooniaid, aga omandasid ka täiesti uusi maid.
Kolooniateks muudeti Must Aafrika, Okeaania, Lõuna- ja Kagu-Aasia, Sise-Aasia, enamik
Hommikumaid, isegi mõned Vahemeremaad.
Eriti palju kolooniaid vallutasid Suurbritannia (tegutses osalt Portugali kätega) ja Prantsusmaa.
Venemaa omandas “päris” kolooniaid mitte merede taga, vaid oma piiride naabruses.
Teisejärgulisteks koloniaalriikideks kujunesid Madalmaad, Belgia, Saksamaa, Itaalia, XX
sajandi algul ka Põhjaga liitunud riigid USA ja Jaapan, isegi Austraalia, Uus-Meremaa ja
Lõuna-Aafrika.
Kõige enam arenenud riike väljaspool Põhja ei õnnestunud siiski lõplikult ja täielikult vallutada.
Need muudeti sõltuvateks riikideks. See saatus tabas Hiinat, Türgit, Pärsiat, Egiptust,
Afganistani, aga ka “rongist maha jäänud” Ladina-Ameerika riike.
Vallutamine ja ülemvõimu kehtestamine polnud eesmärk omaette, vaid tollal paratamatu
eeltingimus kolooniate suunamiseks sõltuvindustrialiseerimise teele, nende muutmiseks
Lõunaks. Istandusi rajati nüüd kõikjale, nii uutesse kui vanadesse kolooniatesse. Nende toodang
ja selle väljavedu Euroopasse (hiljem kogu Põhja) kasvas mitmekordseks. Tõsi, orjatöö keelati.
Kuid kolooniates oli tavaliselt alati saada väga odavat tööjõudu ja kui seda vahel ja kohati
nappiski, rakendasid koloniaalvõimud sunnitööd.
Teiseks “päris” kolooniate tähtsaks ülesandeks kujunes maavarade kaevandamine Põhja riikide
tarvis. Alul hangiti kolooniatest peamiselt värvilisi metalle ja vääriskive, hiljem ka naftat ja
muid tooraineid, muuhulgas ka väärispuitu. Maakide ja muu tooraine tootmiseks pidi
kolooniatesse rajatama mitmesuguseid ettevõtteid - mitte üksnes kaevandusi ja
maagirikastuskäitisi, vaid ka geoloogiateenistusi, raud- ja veeteid, elektrijaamu,
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tsemenditehaseid, ehitusettevõtteid. Kõigest sellest kujunes kolooniates arvestatav industriaalne
sektor. Kapital ja tehnoloogia selle tarvis toodi muidugi Põhjast.
Põhja kaupade turuks kujunesid küll peamiselt ümberasumiskolooniad, kuid sugugi mitte
tähtsusetul määral ka enamarenenud ühiskonnaga “päris” kolooniad Ladina-Ameerikas,
Hommikumaadel, eriti aga Kaug-Idas. Viimastes tuli küll eelnevalt välja tõrjuda kohalik
käsitöö, mis eriti Kaug-Idas oli väga kõrgel järjel.
Käsitööliste laostumine Euroopa vabrikutööstuse konkurentsi tagajärjel oli kolooniate ja
sõltuvate maade rahvastele tragöödia. Kuid kohati oli sellel ka positiivseid tagajärgi. Väike osa
üliraskesse olukorda viidud käsitöölisi leidis väljapääsu Euroopa vabrikutootmise tehnoloogia
ülevõtmisel. Koloniaalvõimu tehtavatest takistustest hoolimata mõnel see õnnestus - kasuks tuli
odav kohapealne tööjõud, veokulude kokkuhoid (polnud tarvis vedada toorainet Euroopasse ja
valmistoodangut sealt tagasi), eriti aga kohaliku turu palju parem tundmine.
Maailma poliitilise kaardi peamiseks tunnuseks sai terav jagunemine enamvähem iseseisvatest
riikidest koosnevaks Põhjaks ja kolooniatest ning sõltuvatest riikidest koosnevaks Lõunaks.
Põhjas valitses hilisindustriaalne tootmisviis. Põhi kontrollis maailmamajandust ja allutas Lõuna
endale tingimusteta. Lõuna oli sõltuvindustrialiseerimise piirkond ja arenes Põhja huvides.
Industriaalsed tootmisviisid seal küll levisid, kuid ainult osana, enamasti isegi väikese osana
kogu rahvamajandusest. Suur osa Lõuna rahvastikku elas edasi traditsioonilistes tootmisviisides,
mis olid aga kaotanud võimu, senised arengueeldused ja võime inimesi enamvähem ära elatada.
Koloniaalvallutused ühtaegu nii arendasid Lõunat kui ka pidurdasid selle arengut ja igatahes tuli
Lõuna rahvastel arengu eest maksta elujärje langusega ning sõltumatuse kaotamisega.
Maailmakaubandus
Maailmakaubanduslikud voolud jagunesid kolme põhisuunda. Kõige iseloomulikum oli
kaubavahetus Lõuna ja Põhja vahel. Lõunast Põhja suundus järjest kasvav ja mitmekesistuv
põllumajandussaaduste ja tööstusliku tooraine voog. Vastu saatis Põhi peamiselt tehnoloogiat ja
kapitali, mõnel määral ka tarbekaupu. Inimeste ümberasumine Lõunasse ja Lõuna enda riikide
vahel vähenes eelmise perioodiga võrreldes väga tunduvalt.
Kujunesid ka Põhja ning kogu maailma kolmikjaotuse alged. USA ekspluateeris peamiselt
Ladina-Ameerika ja Vaikse ookeani läänekalda maid, mujal tegutsesid peamiselt Euroopa riigid
(ka Venemaa). Jaapanile kuulus üldises süsteemis veel väga tagasihoidlik koht.
Olulised olid ka voolud uute ümberasumiskolooniate ja ülejäänud Põhja vahel. Põhi sai sealt
peamise osa vilja, liha, villa ja olulisel määral tööstuslikke tooraineidki. Vastu liikusid
tarbekaubad, kapitalid, tehnoloogia ja tootmisvahendid, ka suur hulk inimesi.
Väga kiiresti tugevnesid majandussidemed küpse Põhja riikide eneste vahel. Majandus
mitmekesistus nii kiiresti, et ükski riik ei suutnud võrdselt edukalt arendada kõiki
majandussektoreid. Nende vahel tekkis tööjaotus ja selle alusel kaupade ning teenuste
vahetamine ning kapitalivoolud, mis üha tihenesid. Eriti puudutas majanduse
internatsionaliseerumine tollal väikeriike. Põhja-siseses kaubavahetuses valdasid masinad ja
keemiakaubad ning tehnoloogia. Lõuna riigid aga omavahel peaaegu ei kaubelnud.
Niisiis tekkis XIX sajandil ja XX algul Lõuna riikides industriaalsete tootmisviisidele rajatud
majandussektor: istandused ja toiduainetetööstus, kaevandused ja maagirikastus ja kohati
metallurgiagi, elektrijaamad, ehitusettevõtted, kergetööstus, hädapärane teedevõrk ja veondus.
Kõigeks selleks vajati kohalikke töölisi, kellele pidi andma mingisugusegi üld- ja kutsehariduse
ja kuidagimoodi hoolitsema nende tervise eest. Need inimesed olid lahti rebitud
traditsioonilisest elatusmajandusest ja rahuldasid oma väheseid tarbeid kujuneval siseturul.
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Siseturgu laiendasid ka moodsa tööstuse vajadused abimaterjalide ja teenuste järele - kõike ei
saanud ju kohale vedada Euroopast. Siseturule võis hakata töötama kohalik ettevõtlus. Seda
soodustas ka asjaolu, et kolonisaatorid olid loonud Lõuna riikides kaasaegse rahanduse ja
kehtestanud äriseadustiku. Nõnda olid rajatud kohalikud eeldused üleminekuks iseseisvale
industrialiseerumisele. Eriti kiirenes iseseisev industrialiseerumine Lõuna riikides kahe
maailmasõja ajal, mil Euroopa tarbekaupade konkurents praktiliselt lakkas.
Industriaalsete tootmisviiside levimine kolooniates tekitas seal ka majanduslikult mõjukad
rahvastikurühmad, kes olid huvitatud maailmamajanduslike sidemete hoidmisest ja
tugevdamisest Põhjaga, Põhja tehnoloogia ja kapitali kohaletulekust. Maailmamajandust polnud
enam tarvis luua ja säilitada väevõimuga, Põhja poliitiline ülemvõim võis asenduda Lõuna
riikide iseseisvusega.
XX sajandi keskpaigast alates hakkasid maailmamajanduslikku murrangut ergutama ka
muutused Põhjas endas. Rahvastikuprotsesside areng on kaotanud väljarände Põhjast. Enam
pole seal üleliigset rahvastikku, keda Lõunasse ümber asustada, pigem tööjõupuudus. Tooraine
ja energia kokkuhoid uute tehnoloogiate abiga kahandab, vähemalt suhteliselt Põhja huvi Lõuna
istanduste ja kaevanduste vastu. Mõõtmatult on kasvanud Põhja riikide omavaheline
kaubavahetus ja vastavalt sellele pakuvad majandussidemed Lõunaga järjest vähem huvi.
Õigemini, see huvi nihkub teisale. Tootmise globaliseerumise käigus paigutavad
transnatsionaalsed ettevõtted Lõunasse töömahukaid ja “räpaseid” töölõike. Maailmamajanduse
kestmiseks uutes oludes on vaja, et Lõuna võtaks enda peale suure osa ainelist tootmist: et Põhi
saaks postindustrialiseeruda, peab Lõuna palju rohkem ja kiiremini industrialiseeruma. Selleks
on vaja kolooniad muuta arengumaadeks - anda neile poliitiline iseseisvus ja kiirendada
tunduvalt nende majandusarengut, välja tõrjuda traditsioonilised tootmisviisid.
Kolooniate iseseisvumine
Neil põhjustel saigi XX sajandist kolooniate ja sõltuvate riikide iseseisvumise sajand. Algul, kui
protsessi käivitasid ainult Lõunas endas kujunevad eeldused, oli see väga aeglane, iseseisvus oli
reeglina pikaajaliste veriste vabadussõdade tagajärg. Sajandi esimesel poolel õnnestus
iseseisvuda peamiselt enim arenenud Kaug-Ida, Hommiku- ja Vahemeremaade ja LadinaAmeerika riikidel. Kuid pärast 1950. aastat, mil algas Põhja postindustrialiseerumine, muutus
poliitilise iseseisvuse saavutamine kiireks ja reeglina lihtsaks ja valutuks. Mõnele riigile suruti
iseseisvus isegi väevõimuga peale varem, kui nad seda ise oleks soovinud. Tõrksamad olid
muidugi arengus mahajäänus koloniaalvõimud Portugal ja Venemaa, kuid lõpuks lülitusid
nemadki üldisse asjakäiku.
Praeguseks pole kolooniaid enam peaaegu üldse alles, oluliselt nõrgenenud ja iseloomu
muutnud on ka sõltuvate riikide sõltuvus. Maailma poliitiline kaart on muutunud väga kirevaks.
Kui 1950. aasta paiku jagunes maailm umbes 50 erineva iseseisva ja pooliseseisva riigi
valdusteks, siis nüüd on sõltumatuid riike juba umbes 200. Emamaade ja kolooniate erinevuse
asemele on tulnud kõrgeltarenenud ja arengumaade erinevus.
Kuid geograafiliselt on Põhja ja Lõuna vastandus säilinud peaaegu muutumatuna, ainult
vaherühma laienemine on seda natuke ähmastanud. Maailma poliitilise kaardi omapära on veel
selleski, et uute iseseisvate riikide nimekiri ja piirid ei ole kujunenud loomulikes protsessides,
vaid päritud valdavalt koloniaalajastult. Puhtgeograafiliselt on muutused selleski väikesed, uued
riigid moodustusid endiste kolooniate asemele nende vanades, kolonisaatorite poolt
kindlaksmääratud piirides. Rõhuv enamus uusi riike ei ole kultuuriliselt ühtlased, paljud ei
kujuta endast riik-natsiooni ülaltoodud tähenduses, vaid küllalt juhuslikku inimrühma, nende
piirid lõikavad alailma majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid. Etnilised konfliktid,
separatistlikud liikumised, kodusõjad, piiritülid ja -kokkupõrked on neis mitte üksnes tavalised,
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vaid kahjuks isegi paratamatud. Kulub ilmselt veel hulga aega, enne kui Lõuna poliitiline kaart
omandab enamvähem loomuliku, Põhjaga võrreldava ilme.
Maailmamajanduslikes sidemetes on muutused veelgi kiiremad ja põhjalikumad kui poliitilises
kaardis, kuid samuti rohkem sisulised kui geograafilised. Üksikasjalikumalt tuleb neid muutusi
käsitleda edaspidi, majandussektorite kaupa.
Maailmamajandus ja maailma poliitiline kaart 1914. aastaks:
1) imperialistlikud suurriigid,
2) väikesed arenenud maad,
3) Lõuna koloniaalsed maailmajaod.
1939 – USA kui peamine välisinvesteeringute teostaja maailmas. 71% maailma tööstuses
koondus 4 riiki (USA, Saksa, ÜK, Prantsusmaa) ja 95% 10 riiki! Jaapani osa oli näiteks vaid
3.5%, ja müüs 2/3 oma toodangust perifeeriasse, samas kui perifeeria müüs 4/5 oma toormest
tuumikriikidesse.
Sõda hävitas suurema osa Euroopa tööstuspotentsiaalist, mis tuli taas üles ehitada. Samas andis
sõda olulise tõuke tehnoloogia arenguks.
1945 – uue majanduse algus
Üleminekuperiood riigikapitalismile. Põhja majanduslik seisak, sisetülid ja killunemine
Esimeseks ning Teiseks Maailmaks. Kolmas maailm kui äärmiselt heterogeenne suurvõimude
huvide katselava.



Bretton Woodsi konverents New Hampshires otsustati luua IMF ja Maailmapank
IMF algselt mõeldud Euroopa ülesehitamiseks, kuid hiljem hakkas see tegelema peamiselt
arengumaadega
1947 loodi GATT – General Agreement on Trade and Tariffs – vähendamaks tollibarjääre ja
kaitsmaks liikmeid kaubandusdiskrimineerimise eest
Hilisindustriaalse ühiskonnasektori tekkimine, laienemine ja tugevnemine, selle pretensioonid
majanduslikule ja poliitilisele iseseisvusele.
1948-53 kaubanduse kasv 6,7%
1958-63 kaubanduse kasv 7,4%
1963-68 kaubanduse kasv 8,6%
Kaubandus kasvas kiiremini kui majandus rahvusvahelistumise tulemusel



Antikoloniaalne vabadusvõitlus Ladina-Ameerikas, Vahemeremaadel, Indias ja Hiinas,
esimesed edusammud.
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III - MAAILMAJAMANDUSE OLEVIK JA TULEVIK - LIIKUMAPANEVAD JÕUD
JA MUUTUSED GEOGRAAFIAS
14. Kaasaegse maailma poliitiline kaart. Maailmajaod, nende looduslikud,
kultuurilised ja majanduskorralduslikud erijooned
Esimene maailm Lääne-Euroopas ja Euroameerikas. Jaapan ja Ida-Aasia uusindustriaalmaad.
Kaug-Lõuna kui Esimese Maailma ebapüsiv osa.
Teine Maailm Vahe- ja Taga-Euroopas – tänaseks oluliselt jagunenud esimese ja kolmanda
vahel.
Kolmas Maailm. Uusindustriaalmaad. Naftariigid. "Tavalised" arengumaad. Istandusriigid.
Vähim arenenud maad. Enamarenenud maailmajaod: Ladina-Ameerika, Ees-Aasia Kagu-Aasia.
Vähim arenenud maailmajaod: Must Aafrika, Sise-Aasia, Okeaania
USA eeliseks on rikkalikud ressursid, ettevõtlik ja innovaatiline elanikkond, puuduseks aga
sotsiaalne ja hariduslik baas ning suur eelarvedefitsiit.
Jaapanil on limiteeritud loodusressursid, kuid seda korvatakse tehnoloogilise taseme
tõstmisega toetuse läbi riiklikult forseeritud investeeringute, hariduse ning uurimis- ja
arendustegevuse kõrge tasemega. Ka kollektiivse ühiskonna fenomeen on sealsete riikide
tugevuseks, samas on negatiivseks jälle elanikkonna erakordselt kiire vananemine, mis teeb
problemaatiliseks senise säästumehhanismi edasitoimimise. Tõsi, teisi kiiresti kasvavate
majandustega Kagu-Aasia maid nagu Hiinat, Taid ja Indoneesiat see probleem ei ähvarda.
Lääne-Euroopa tugevateks külgedeks on kõrge haridus- ja infrastruktuuride tase. Sotsiaalne
süsteem funktsioneerib hästi, tagades turvalisuse ja välistab suure hulga vaeste olemasolu, nii
nagu ka koostöö eri gruppide vahel. Samas põhjustab suhteliselt suurem vahendite
ümberjagamine eelarve kaudu majanduse rigiidsust ja kärbib üksiksubjektide initsiatiivi.
Säästud ja investeeringunäitajad on kindlasti suuremad kui USA-s, kuid hinnasüsteem on
märksa ebaefektiivsem. Ka elanikkonna vananemine on Euroopale tulevikus suureks
arengutakistuseks.
Maailma suurimaks ja rikkaimaks ühtseks turuks on siiski Euroopa, mis on
ühinemisprotsessidele ja tollipiiride kadumisega esitanud väljakutse muule maailmale.
Euroopa tegevus on sundinud kaubandusliitu astuma Põhja-Ameerika mannert. Aasia kiiresti
kasvav turg on veel esialgu ahtake, kuid arvestades sealset majanduskasvu ka üha
kaalukamat rolli omav. Kolme superregiooni (finants)keskusteks on London, NY ja Tokyo.
Arenenud maade blokkide vahel, eriti Aasia maade vastu, võib arvesse tulla
kaubandusbarjääride taas ülesehitamine. See ei ole siiski enamuse ekspertide hinnangul kuigi
reaalne.
Peking-Seoul-Tokyo pööratud S: 1500 km pikkune 97 miljoni elanikuga linnaline vöönd 77
enam kui 200'000 elanikuga linnaga.
USA & NAFTA & Ladina-Ameerika: USA militaarkompleks, LA, Miami, Washingtoni
gateway- regioonid, Kanada tööstuspoliitika, Brasilia, Argentina, Tšiili. Idarannik ja
Läänerannik, kuid ka üksikud sõlmed sisemaal. Omaette nähtus on Mehhiko-USA piir, kus eriti
Mehhiko piirilinnadesse on koondunud tohutu USA ettevõtete tööstustootmine, mis kasutab
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odavat tööjõudu. Maquilladoride teke on toetatud Mehhiko valitsuse poolt, kes käivitad 1965
"Piiri tööstustamise programmi".
1996 töötas seal 643'000 inimest (1988 oli neid veel 310'000). 1950 elas 6 M piirilinnas 390'000
elanikku, 1990 oli neid 2,8 miljonit!
Euroopa vanamajanduse kasvutelg ja suurim-tihedaim turuala – nn. sinine banaan ja
heleroheline banaan. Kelti ja Põhjamaade kõrgtehnoloogiamajandused
Kokkuvõttes lõhe arenenud ja arengumaade vahel kasvab. Ainult üksikud riigid on suutnud end
kõrgema sissetulekuga made hulka viia.
Maailma majanduskese on nihkunud Aasia-Vaikse ookeani suunas – Aasias on tohutu
inimpotentsiaal – enam kui 3'000'000'000 inimest, mis on 5 korda enam kui Põhja-Ameerika ja
Lääne-Euroopa kokku.
Üldine kasv samas muutunud väga ebastabiilseks.
15. Globaalne majandus ja globaalne poliitika
a. Vertikaalne ja horisontaalne dimensioon.
b. G 7 (8)
c. GATT ja WTO. Tollid ja tollideta barjäärid. Protektsionism ja oma tööstuste
arendamine.
d. Alg-, tööstus-, teenindus- ja lõbumajanduse paiknemine maailmas - globaalne
tööjaotus ja selle nihked.
16. Maailmamajanduse blokkide tulevikud ja visioonid
Kogu senises käsitluses on rõhutatud maailma polaarsust, jagunemist arenenud ning rikkaks
Põhjaks ja mahajäänud ning vaeseks Lõunaks. Oleme näidanud, et tegemist on nimelt
poolustega, mis teineteiseta, lahus eksisteerida ei saa. Selgitasime, et need on ebavõrdsed
poolused: Põhi valitseb Lõuna üle, on selle endale majanduslikult allutanud, kontrollib, suunab
ja isegi ergutab juba mitu sajandit Lõuna arengut oma huvides, üha tugevdades Lõuna sõltuvust,
selle muutuvatest vormidest hoolimata.
Ent samuti võib eespoolesitatu järgi tähele panna ka praegusaegse maailma jaotumist kolmeks
(hiljuti veel neljaks) suurvaldkonnaks. Sisuliselt on need Põhja valdkonnad - Põhja-Ameerika,
Lääne-Euroopa, lagunev ja allakäiv Ida-Euroopa ja kiiresti tõusev Ida-Aasia. Kuid Põhja
valitsemise tõttu maailmamajanduses kuulub iga suurvaldkonna juurde ka ta mõjusfäär Lõunas,
nii et kolmeks (neljaks) jaotub kogu maailm.
Suurvaldkonnad pole küll nii teravalt ja ilmekalt eristunud nagu poolused Põhi ja Lõuna. Asi on
selles, et valdkonnad on enamvähem võrdsed, nende vahel valitseb võistlus, konkurents. See
väljendub nende majanduse tihedas põimumises, aga ka mõjupiirkondade pidevas
ümberjaotumises. Viimast ei õnnestu aga ühelgi valdkonnal võidukalt lõpule viia, konkurente
täielikult välja tõrjudes. Mõjud võistlevad ja valdkondade piirid ähmastuvad.
Suurvaldkondi vaadeldes ilmneb, et polaarsus ei olegi nii terav nagu esmapilgul paistab ja
tavaliselt arvatakse. Selgelt Põhjaliku tuumiku ja ilmselt Lõunaliku mõjusfääri vahele jääb igas
valdkonnas nn. ääremaa. Põhjaga jagab ääremaa jõukust ja kõrget arengutaset, Lõunaga aga
sõltuvarengu jooni ja majanduse põllumajanduslik-toorainelist iseloomu.
Põhja-Ameerika tuumik asub maailmajao kirdeosas, peamiselt USA-s. Aja jooksul on selle
tuumiku lahustükiks kujunenud ka California osariik. Ülejäänud maailmajagu kujutab endast
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tooraineid, kütust, põllumajandussaadusi, ka juba lihtsamaid tööstuskaupu tootvat ääremaad.
Mõjusfäär Lõunas hõlmab praegu Kariibia ja Ladina-Ameerika ja on vähe, peamiselt ainult
Ladina-Ameerika kaugemas osas, vaidlustatud. Varem haaras see ka Kagu-Aasia, kuid sealt on
USA mõju juba suuresti välja tõrjutud.
Vanim suurvaldkond on Lääne-Euroopa. Selle tuumiku moodustab nn. Päris-Euroopa - Euroopa
Liidu 6 esialgset liikmesmaad, Šveits ja Inglismaa. Tuumikuga on õieti hästi liitunud ja arengus
üsna edenenud ääremaad: Põhja-Euroopa, Šoti- ja Iirimaa, kristlikud Vahemeremaad. Tuumik ja
nende ääremaad moodustavadki Euroopa Liidu selle praegusel kujul. Kunagi oli Lääne-Euroopa
ääremaaks ka Kaug-Lõuna, kuid see on praeguseks kaduma läinud.
Lääne-Euroopa mõjusfääriks oli varem kogu Lõuna. Praeguseks on konkureerivad valdkonnad
Lääne-Euroopa mõjusfääri tunduvalt kitsendanud. Vaieldamatult kuulub sellesse vaid Must
Aafrika, mille vastu konkurendid eriti huvi ei tunne, ja küllalt kindlasti muhameedlikud
Vahemeremaad ja Hommikumaad.
Ida-Aasia valdkond on noorim, alles halvasti välja kujunenud ja alles võitleb välja oma kohta
Päikese all. Tuumik - Lõuna-Jaapan ja Lõuna-Korea - on juba olemas, sellega liituvad
tõenäoliselt Hiina rannikupiirkonnad. Ääremaaks oleksid siis Hiina, Jaapani ja Korea ülejäänud
alad, ääremaaks sobiks väga hästi ka Venemaa äärmine idaosa ja Austraalia. Ilmselge
mõjusfäär, kust küll USA on lõplikult välja tõrjumata, on Kagu-Aasia.
Vastuoluline ja vaieldav on neljanda valdkonna, Ida-Euroopa olemasolu. Selle moodustumise
algeid on märgata juba üsna kauges minevikus, kuid enamvähem ilmsel kujul eksisteeris see
vaid 45 aastat - pärast Teist maailmasõda ja siiski kunstlikult, olles muust maailmast eraldatud ja
selle konkurentsi eest kaitstud raudse eesriide, võimsate tollibarjääride, totalitaarse riik tegevuse
ning selle ettevõtlusmonopoliga. Ida-Euroopa valdkonna tuumik ulatus Tšehhiast SüdaVenemaani, ääremaadeks olid Balkan, Siber, Põhja-Venemaa, mõjusfääriks olid NL võimu all
olevad Vahemere-, Hommiku- ja Sise-Aasia maad, tegelikult Vene kolooniad. Mõjusfäär oli
muidugi üsna kitsas ja sellepärast konkureeris Ida-Euroopa valdkond teistega mõjusfääride
ümberjagamisel eriti ägedasti. Kunstlik eraldatus tekitas tehnoloogilise mahajäämuse,
majanduse languse ja isegi kokkuvarisemise ohu, paratamatult pidi valdkond maailmale
avanema, kuid on raske uskuda, et ta ilma sõjalis-poliitiliste karkudeta üldse valdkonnana
püsima jääb. Tõenäoliselt jaotavad Lääne-Euroopa ja Ida-Aasia ta omavahel.
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IV - LÄHTEEELDUS MAJANDUSE ARENGUKS - RAHVASTIK JA ASULASTIK
17. Rahvastik
Maailma rahvaarv ja selle muutumine
Väga pika aja jooksul, kui inimesed elatusid vaid küttimisest ja korilusest, püsis maailma
rahvaarv enam-vähem muutumatuna. Rahvastiku arengu traditsioonilisel etapil** oli suremus
umbes sama suur kui sündimus. Sõdade, näljahädade ja epideemiate ajal surmade arv isegi
ületas sündimust ning neil aastatel rahvaarv vähenes.
Märgatavalt hakkas rahvaarv kasvama umbes 800 a. paiku eK, kui inimesed muutusid
paikseteks, hakkasid põldu harima ja koduloomi kasvatama. 1650. aastaks oli maailma
rahvastik suurenenud ligi 50 korda – 10 miljonilt 500 miljonile. Järgmise 500 miljoni võrra
kasvas rahvastik vaid 150 aasta jooksul ning umbes 1800. aasta paiku elas maailmas juba
miljard inimest. Iga järgmine miljard on täitunud üha lühema perioodi jooksul.
Riigid erinevad oluliselt asustustiheduse ja rahvaarvu juurdekasvu poolest. Kaks kõige
levinumat näitajat rahvaarvu juurdekasvu kohta on rahvaarvu kasv protsentides ja iive 1000
inimese kohta. Rahvaarvu muutumist mõjutavad kolm protsessi: sündimus, suremus ja ränne.
Ülemaailmse Rahvastiku Organisatsiooni (ÜRO) prognooside kohaselt kasvab ka tulevikus
rahvastik kõige kiiremini Aafrikas. Euroopas on seevastu rahvaarvu juurdekasv kõige väiksem.
Tänapäeval on maailma rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks. Järjest
sagedamini esitatakse küsimusi: Kas Maa loodus suudab toime tulla nii paljude inimeste
elatamisega ja tekkivate jäätmetega või ootab meid nälg ja üleüldine saastumine? Miks
maailma rahvaarv üldse nii kiiresti kasvab? Millised on meie võimalused seda kasvu
reguleerida? Paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis, rahvaarv hoopis kahaneb. Kas ka
sellepärast peab muret tundma?
Järjest enam räägitakse nii väheneva kui liiga kiire kasvuga piirkondades säästva arengu
vajadusest. Rahvastiku arengut püütakse reguleerida erineva rahvastikupoliitikaga.
Rahvastiku paiknemine
Maailma rahvastik paikneb väga ebaühtlaselt. Kõige rohkem elab inimesi soodsate
loodusoludega aladel või arenenud majandusega piirkondades.
Minevikus, kui inimesed elatusid peamiselt põlluharimisest ja karjakasvatusest, kujunes kõige
tihedam asustus viljakate muldadega tasastele ranniku- ja jõeäärsetele aladele. Asustuse
kujunemises etendasid tähtsat rolli ka kaubandus- ja suhtlemisvõimalus. Nii tekkisid paljud
asulad kaubateede ja jõgede ristumiskohtadesse või rannikule.
Kaasajal on inimeste tegevusvaldkonnad märkimisväärselt laienenud, kuid paljud maailma
kõige tihedamini asustatud alad on jäänud ajaloolistelt samaks. Juba ammusest ajast on
tihedamini asustatud (üle 500 inimese km2) Ida- ja Lõuna-Aasia suurte jõgede orud ja deltaalad, vulkaaniliselt viljaka pinnasega Jaava saar, samuti Jaapani rannikualad. Kohati on
asustustihedus neis piirkondades isegi üle 1000 inimese km2 kohta.
Tiheda rahvastikuga regiooniks on tänu tööstuse varasele ja kiirele arengule ka Lääne-Euroopa,
kus tihedama asustusega vöönd kulgeb Kagu-Inglismaalt Põhja-Itaaliani.

63

Ameerika ja Austraalia maailmajagudes on tihedamini asustatud rannikualad ja mitmed saared,
sisemaal on asustus aga peaaegu kõikjal hõre.
Aafrika on võrdlemisi hõredasti asustatud. Suur on rahvastiku tihedus vaid Põhja-Aafrika
oaasides. Näiteks Egiptuse riigi keskmiseks tiheduseks on vaid 50 in/km2, oaasides on see
näitaja aga üle 1000 inimese km2 kohta.
Samas on mõned tihedalt asustatud piirkonnad kaotanud oma kunagise tähtsuse, osadesse
maailma paikadesse on tekkinud aga uusasustus. Asustuse areng sõltub peamiselt
demograafilistest ja majanduslikest tingimustest ning vajadustest.
Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid
Iga üksiku riigi rahvaarv muutub nelja teguri – sündimuse, suremuse, sisse- ja väljarände
koosmõjul. Maailma rahvaarv tervikuna sõltub ainult sündimuse ja suremuse vahest.
Sündimust ja suremust mõjutavad mitmed tegurid, mis erinevad riigiti ja muutuvad ajas.
Aasta jooksul sünnib maailmas üle 130 miljoni lapse, igas minutis üle 250 lapse. Sündimust
mõjutab palju asjaolusid ühiskonnas. Näiteks Eestis tehtud uuringud näitavad, et 1990.
aastate sündimust vähendavateks teguriteks olid sündide edasilükkamine vanemasse ikka ja
kartus majanduslike raskuste ees. Mõnedes maailma riikides on sünde piiravateks asjaoluks
toidupuudus, inimeste nõrk tervis, sõjad jm. Sündimust mõjutavad ka ühiskonnas valitsevad
tavad ja normid ehk uskumus, kui palju üldse peres lapsi peaks olema.
Sündivust mõjutab:
• Viljakas eas naiste arv
• Laste sünnitamise vanus (partneri leidmise võimalus ja seksuaalkäitumise normid
ühiskonnas)
• Religioon (mõjutab tavasid ja suhtumist pereellu ja perekonna planeerimisse)
• Pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine (rasestusvastaste
vahendite kasutamine, meditsiini areng, abordid)
• Kooselu traditsioonid (kas elatakse monogaamselt, polügaamselt või kasutades muid
võimalusi, kui palju partnereid on inimestel elu jooksul)
• Väärtused (milline on väärtuste skaala, mida elus kõige enam hinnatakse, haridustase
mõjutab seda, ühiskondliku mõju suurus noortele)
• Traditsioonid ühiskonnas (laste elukvaliteedi hinnang, laste arv ühiskonnas, laste
omamine kohta)
• Naiste ja meeste võimalused ühiskonnas
• Majanduslikud võimalused laste kasvatamiseks (toit, raha, eluase, riigi poliitika)
Sajandeid on olnud suhteliselt lihtne ennustada erinevate tegurite mõju sündimusele. Viimastel
aastakümnetel on enamus maailma kultuure muutumas individualiseeritumaks - ollakse
vabamad oma otsuste tegemisel ning sõltutakse vähem ühiskondlikest normidest ja tavadest,
mistõttu on inimeste käitumist raskem ennustada. Ühed ja samad tegurid võivad erinevates
oludes mõjuda erinevalt, seetõttu tuleb olla ettevaatlik erinevas demograafilise arengu
perioodis olevate riikide võrdlemisel.
21. sajandi alguses erineb keskmine laste arv naise kohta maailma riikides seitse korda. Riikide
sündimustasemete võrdlemiseks kasutatakse sageli summaarset sündimuskordajat. Aastal
2002. varieerus laste arv 1,2 lapsest naise kohta Itaalias, Lätis, Hispaanias ja paljudes teistes
Euroopa riikides kuni 7,4 lapseni naise kohta Lääne-Aafrika riigis Nigeerias. Eesti 1,3 last ühe
naise kohta, on maailma madalaimaid näitajaid. On riike, kus tehakse suuri pingutusi, et piirata
sündimust ja riike, kus soovitakse sündide arvu tõsta.
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Rahvastiku arengu traditsioonilises etapis ei kasutata enamasti pereplaneerimise võtteid.
Abiellumine ja laste sünd on omavahel tihedalt seotud. Enamus inimesi abiellub ja sündide
arvu kogu elu jooksul mõjutab abiellumise vanus. Paljudes sellistes ühiskondades on lapsed
pere rikkuse märgiks. Lapsed abistavad vanemaid majapidamise korraldamisel ning
hoolitsevad hiljem vanaks jäänud vanemate eest. Sageli arvatakse, et kõrge sündimus
arengumaades on tingitud kõrgest imikusuremusest, et kindlustada teatud arvu laste
ellujäämine. Normid ja tavad ühiskonnas soosivad paljulapselist peret. Laste kasvatamine on
suhtelisel odav, sest kulutused laste haridusele on väikesed. Lapsed hakkavad varakult tööle ja
nende ettevalmistumise periood iseseisvaks eluks on lühem.
Kaasaegses ühiskonnas ei ole abiellumine, seksuaalsuhted ja laste sünd enam nii selgelt
seotud. Osa inimesi ei abiellu kunagi ning neil ei ole ka lapsi. Rasedusi ja laste sündi saab
planeerida ning laste arv peres on keskmiselt väiksem. Hoolitsemine laste eest nõuab suhteliselt
palju jõupingutusi ja materiaalseid vahendeid. Muutunud on ühiskondlikud normid, mida
peetakse vajalikuks laste kasvatamisel järgida – lastega koos veedetud aeg ning lastele hea
hariduse ja mitmekülgse arengu võimaldamine. Kaasaegsetes riikides sõltub palju riigi
perepoliitikast, kui võrdsed on lastega ning ilma lasteta inimeste võimalused ning kui kerge on
vanematel lapsi kasvatada.
Arstide väitel on kaasaegses ühiskonnas suureks ohuks ka inimeste viljakuse langemine. Paljud
pered otsivad abi laste saamiseks kunstlikust viljastamisest. Teiseks probleemiks on saamas
partneri leidmine, kellega soovitakse lapsi saada.
Tänapäeval suurendavad suremust vaesus, halb tervishoiukorraldus, arstiabi kehv
kättesaadavus ja ebaterve eluviis. Surma põhjused valivad inimesi vanuse järgi. Ka lapseiga on
tänapäevani suhteliselt riskantne. Maailma vaesemates riikides (Sierra Leone, Bangladesh, Ida
Timor) sureb iga viies laps haigustesse või nälja tõttu enne kuueaastaseks saamist. Arenenud
riikides on laste tõenäosus surra enne 6 eluaastat 40 korda väiksem. Mõnedes riikides on senini
olulisteks surma põhjusteks sõjad, vee puudus, nälg. Tüüpilised suremuse põhjused ja inimeste
keskmine eluiga on demograafilise arengu erinevatel perioodidel erinevad.
Arenenud riikides on suremust mõjutavad tegurid suhteliselt stabiilsed. Peamised surma
põhjused on südame-veresoonkonna haigused, vähk, õnnetused ja vägivald. Surmade arv
sõltub oluliselt ka rahvastiku vanuskoosseisust. Vanurite suure osatähtsusega riikides on
surmade arv 1000 elaniku kohta suurem kui noorema rahvastikuga, kuid lühema keskmise
elueaga riikides. Kõige lihtsam on suremust erinevates riikides võrrelda inimeste keskmise
eluea alusel.
Alates 1970. aastatest on paljudes maailma riikides AIDS kiiresti levimas surma põhjusena.
2001. aastal sai iga päev nakkuse keskmiselt 14 000 inimest. Suurimaks probleemiks on AIDS
Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas. Näiteks Botswanas on nakatunud 39% täiskasvanud
inimestest. AIDS-i suremuse omapäraks on, et surevad enamasti noored inimesed.
Demografiline üleminek ja käitumine
Pikaajalised uurimused on näidanud, et sündimus ja suremus läbib paljudes riikides sarnased
muutused. Neid seaduspärasusi kirjeldab demograafilise ülemineku (siirde) teooria, mis
väidab, et iga ühiskond siirdub aja jooksul kõrge sündimuse ja suremusega traditsiooniliselt
demograafilise käitumise tüübilt madala sündimuse ja suremusega kaasaegsele tüübile.
Demograafiline üleminek toimub koos industrialiseerumisega ja selle mõjul. Samas mõjutavad
muutused rahvastikus ise paljusid protsesse ühiskonnas. Rahvastiku areng jagatakse 4 etapiks.
Traditsiooniline rahvastikutüüp on iseloomulik enamasti agraarühiskonnale. Seda
iseloomustab eelkõige kõrge ja väga muutlik suremus (keskmiselt sureb 35-40 inimest
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tuhandest aastas) haiguste, nälja ja mitmesuguste õnnetuste tagajärjel. Ka sündimus on kõrge 40-50 last tuhande inimese kohta aastas. Peres on keskmiselt 7-8 last, kellest täisealiseks
kasvab vaid kolm-neli. Keskmine eluiga on väga madal 35-40 aastat, vanurid on rahvastikus
haruldased. Selline sündimuse ja suremuse vahekord tagab parematel aastatel rahvastiku väga
aeglase kasvu, sõdade, epideemiate ja nälja-aastatel aga seisaku või isegi kahanemise.
Demograafiline üleminek algas kõige arenenumates ühiskondades 18. sajandil.
Demograafilise ülemineku esimene etapp. Ühiskonna areng tõid kaasa elutingimuste,
toitumise ja arstiabi paranemise. Õpiti ravima mitmesuguseid haigusi ning neid ennetama.
Inimeste eluiga hakkas kiiresti kasvama, kuid sündimus jäi endiselt kõrgeks, sest laste arvu
peres piirati vähe ja paljulapseline pere oli traditsiooniks. Kõrge sündimuse ja madala
suremuse tõttu loomulik iive suurenes ja rahvaarv kasvas plahvatuslikult. Erinevates riikides
reageeris sündimus suremuse langusele siiski erinevalt. Kiiret rahvaarvu kasvu on nimetatud
ka demograafiliseks plahvatuseks. Sellel perioodil kasvab rahvaarv mitmeid kordi.
Demograafilise ülemineku esimesel etapil laste osatähtsus rahvastikus kasvas. Keskmise
eluea pikenemise tõttu kasvas ka vanurite osatähtsus, kuid palju aeglasemalt.
Demograafilise ülemineku teisel etapil hakkab sündimus langema ja loomulik iive vähenema.
Selle tulemusel rahvaarvu kasv aeglustub. Selle kohta, miks sündimus hakkas vähenema,
puudub ühtne arusaam. Tegemist oli mitmete nii kultuuriliste (usk, normid, väärtused,
haridustase, pereplaneerimise võimaluste levik) kui ka majanduslike (linnastumine,
industrialiseerimine, naiste tööhõive kasv, laste haridustaseme kasv) teguritega. Pikapeale
vähenes ka väikelaste suremus.
Kaasaegset rahvastikutüüpi iseloomustab madal sündimus ja suremus ning rahvaarvu väga
aeglane kasv või isegi mõningane kahanemine. Pereplaneerimise meetodid lubavad sündimust
reguleerida. Abiellumine, seksuaalsuhted ja laste sünd pole enam omavahel nii tihedalt seotud
kui sajandeid tagasi. Laste osatähtsus rahvastiku väheneb, inimesed elavad vanemaks ja
vanurite osakaal rahvastikus tõuseb 20-25%. Vanade inimeste suurenenud osatähtsus tõstab
omakorda suremuse üldkordajat. Suremuste põhjused on suhteliselt stabiilsed ja muutuvad
aastate lõikes vähem kui traditsioonilisel etapil.
Tänapäeval puudub rahvastikuprobleemidega tegelevatel teadlastel kindel veendumus,
milliseks kujuneb demograafilise arengu järgmine etapp. Hollandi demograaf Dirk Van De
Kaa on välja pakkunud 0-rahvastiku arengu teooria. Selle kohaselt jäävad nii suremus kui
sündimus tulevikus madalale ja teineteist tasakaalustavale tasemele. Loomulik iive on sellisel
juhul 0. Ka ÜRO rahvastikuprognoosid näevad ette tulevikus jätkuvat sündimuse langust ja
eluea pikenemist.
Demograafilise ülemineku algus ja kulgemise tempo varieeruvad riigiti. Seega asuvad
erinevad riigid ja regioonid tänapäeval rahvastiku arengu erinevates etappides. Ka Euroopas,
kus demograafiline üleminek algas 18. sajandil, kulges see erinevas tempos. Suuremat osa
Euroopa riike iseloomustab kaasaegne rahvastiku tüüp ning nende rahvaarvu kasv on
stabiliseerunud.
Kagu-Aasia maad on väljunud demograafilise plahvatuse etapist ja jõudnud demograafilise
ülemineku teise etappi. Rahvaarv nendes riikides kasvab endiselt, kuid mitte nii kiires tempos
kui varem. Must Aafrika ja teiste regioonide kõige mahajäänumad maad on demograafilise
plahvatuse etapis ja nende rahvaarv kasvab väga kiiresti.
Ränded, majanduslik heaolu kui rännete põhjus
Ränne ehk migratsioon on inimeste alaline elukohavahetus. Enamasti peetakse arvet sellise
rände üle, mis toimub üle poliitiliste või administratiivpiiride (riigi, linna, valla piiri). Piiride
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järgi eristatakse välis- ja siserännet. Välisrände puhul asuvad inimesed elama teise riiki,
siserände puhul kolitakse teise omavalitsusse. Sisse- ja väljarände vahet nimetakse saldoks ehk
rändeiibeks.
Rännet võib liigitada ka kauguse, põhjuste ja kestvuse järgi (ajutine, alaline). Enamasti
vahetavad inimesed elukohta vabatahtlikult. Kui inimesed on aga sunnitud oma kodukohast
lahkuma, siis on tegemist sundrändega. Lahkumise põhjusteks võivad olla sõjad,
relvakonfliktid, poliitiline või usulise tagakiusamine (näiteks juutide tagakiusamine hitlerlikul
Saksamaal), loodusõnnetused (vulkaanipursked, üleujutused, orkaanid), õnnetusjuhtumid
(Tsernobõli tuumakatastroof Ukrainas), näljahädad (etiooplased Sudaani), küüditamine
(eestlased Siberisse). Ajaloo suurimaks sundrändeks oli neegerorjade vedu Aafrikast
Ameerikasse 17. ja 18. sajandil, kui ligi 20 miljonit inimest viidi orjadena teisele mandrile.
Viimase aja ulatuslikumaks sundrändeks Euroopas oli põgenikevool endisest Jugoslaaviast sõja
ja etniliste puhastuse tõttu 1992.aastal.
ÜRO pagulaste agentuuri hinnangul elab tänapäeval väljaspool oma kodumaad üle 125 milj
inimese, neist 2/3 on majandusmigrandid, 20 milj inimest on põgenenud vägivalla ja
looduskatastroofide eest ja 17 miljonit on poliitilised põgenikud. 1991-1995 palus Euroopas
varjupaika 2,4 miljonit inimest. Neist ainult 11% sai pagulase staatuse ning veel 10% lubati
jääda “humanitaarsetel kaalutlustel".
Kuigi tänapäeval on rände uurimiseks mitmeid käitumuslikke teooriaid, liigitab enamus rände
ülevaateid inimeste liikumist põhjuste järgi. Sise- ja välisrände põhjused võivad oluliselt
erineda. Erinevates riikides on reeglid rände registreerimiseks erinevad, mis teeb
migratsiooniandmete võrdlemise raskeks.
Alates 1960. aastatest muutus Lääne-Euroopa sisserände piirkonnaks. Kiiresti areneva
majanduse jaoks saabus tööjõud esialgu Euroopa lõunapoolsematest riikidest Hispaaniast,
Portugalist, Itaaliast, Jugoslaaviast, hiljem saabusid tööotsijad Türgist, Kreekast, Alžeeriast ja
Marokost. 1986-1993 aastate poliitilised muutused Ida-Euroopas põhjustasid sealt uue
sisserändevoo Lääne-Euroopasse. EL maades püütakse välja töötada ühtset
immigratsioonipoliitikat ja võidelda inimkaubitsemise vastu. Olulisemaks leppeks selles
valdkonnas on Šengeni kokkulepe.
Põhja-Ameerika on olnud sisserännu piirkond alates 17. sajandist. Pikka aega domineeris
sissevool Euroopast, hiljem lisandusid immigrandid ka teistest maailma piirkondadest.
Tänapäeval võtavad USA ja Kanada vastu enam kui poole maailma immigrantidest. USA-sse
saabub kõige rohkem inimesi lähimast riigist Mehhikost, palju ka Kariibi mere saartelt ja
Ladina-Ameerikast. Järjest kasvab immigrantide hulk Aasiast.
1970. aastatel kui maailmas naftahinnad tõusid, algas naftariikides sissetulekute suurenemisega
aktiivne majandustegevus. Võeti kasutusele uusi naftaleiukohti, ehitati lennujaamu, teid,
haiglaid jne. Miljonid võõrtöölised lähedastest riikidest nagu Egiptus ja Jordaania, kui ka
kaugemalt (Pakistanist, Indiast, Filipiinidelt ja Indoneesiast) leidsid tasuvat tööd naftariikides.
Võõrtööliste hulgas on insenere, arste, õpetajaid, kuid kõige enam siiski ilma eriliste oskusteta
töölisi, kes leiavad rakendust ehitustel. Näiteks 2001.aastal moodustasid välistöölised 70%
Saudi Araabias tööjõust. Naftariikide valitsused on püüdnud võõrtööliste osatähtsust vähendada,
kuid see on osutunud tulutuks. Näiteks Kuveidis on välismaalasi ligi 40% rahvastikust ja üle
poole tööjõust.
Kuigi sageli nähakse väljarändes ohtu, on Filipiinid vastupidiseks näiteks. Filipiinid on
maailmas üheks suurimaks tööjõu eksportijaks. Riigi 77 miljonist inimesest on pidevalt
välismaal 7 miljonit inimest. Nad saadavad kodumaale 7 miljardit $ aastas, mis on 10% kogu
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riigi RKP-st. Filipiinlased on eriti nõutud põetajate, koduabiliste ja teenindajatena. Erinevalt
teistest tööjõu eksportijatest, on Filipiini emigrantidest pooled naised
Riigisisese rände puhul liiguvad inimesed enamasti samas kultuuripiirkonnas ja seega on
rändebarjääre vähem. Arengumaades on riigisiseses rändes ülekaalus liikumine maalt linna
(lootus leida tööd võimalus saada parem haridus, jne). Arenenud riikides toimub aga inimeste
elama asumine suurlinnadest linnalähedastesse väiksematesse eeslinnadesse või isegi maale,
kus on puhtam looduskeskkond, väiksem kuritegevus. Siseränne on peamine linnastumise
mõjutaja.
Rahvusvahelised ränded
Ajaloost on teada suuri rahvaste rändamisi enne meie aega ning meie ajaarvamise esimestel
sajanditel. Ka hiljem on ümberasumine haaranud üsna suuri inimhulki. Kuid ükski
varasemastest rännetest pole inimesi niivõrd mujale liigutanud kui tänapäevane migratsioon.
Suurenenud rändeaktiivsus on seotud kogu maailma globaliseerumisega, sest migratsioon
kasvab kiiresti nii mahult kui ka ulatuselt. Kuigi suurem osa rändes osalevaid inimesi ei liigu
väga kaugele, vaid jääb samasse geograafilisse regiooni, on selgesti täheldatav liikumissuund
arengumaadest kõrgeltarenenud riikidesse.
Pikaajaline ühes suunas toimuv ränne muudab nii lähte kui sihtriigi rahvaarvu, rahvastiku
soolis-vanuselist ja rahvuslikku koosseisu ning selle kaudu ka majanduse arenguvõimalusi,
ühiskonna sotsiaalseid ja kultuuritingimusi. Inimeste liikumine teise riiki ja kultuuri nõuab
kohenemistahet ning oskusi nii migrantidelt kui sihtriigi elanikelt.
Ülevaate rände mõjust lähte ja sihtriigile annab Saksamaa näide. Intensiivne väljaränne Türgist
Saksamaale algas 1970. aastatel ja on, tõsi küll väiksemas mahus, kestnud tänapäevani.
Rände mõju lähte- ja sihtpiirkonnale
Positiivne mõju Türgile (lähteriigile)
1. Riigis väheneb tööpuudus
2. Paranevad migrantide tööoskused, mida
hiljem saab kodumaal kasutada.
3. Suur osa Saksamaal teenitud rahast
saadetakse kodumaale.

Negatiivne mõju Türgile (lähteriigile)
1. Väheneb tööealiste arv, väheneb
maksumaksjate arv (See omakorda avaldab
suuremat
survet
teenindussfäärile,
tööealiste koormusele)
2. Lahkuvad peamiselt haritumad inimesed,
seega väheneb haritud inimeste osakaal.
3. Lahkuvad peamiselt mehed, riigis tekivad
soolised disproportsioonid.
4. Tagasi tullakse pensionieas, siis suureneb
pensionäride arvukus järsult.
5. Kaotatakse haridusinvesteeringud.

Positiivne mõju Saksamaale (sihtriigile)
1. Mitmekesistub tööjõuturg;
2. Migrandid on nõus töötama raskematel ja
mustematel töödel.
3. Odav tööjõud – on nõus töötama madalama
palga eest.
4. Tuuakse sisse uusi kultuuritavasid, toidud,
muusika, vaba aja veetmise harrastused.
Negatiivne mõju Saksamaale (sihtriigile)
1. Suurem surve töökohtadele, suureneb
tööpuudus oma riigi elanike hulgas
2. Sisserändajad ei kohane kohaliku kultuuri ja
tavadega, sellel tasandil tekivad konfliktid.
3. Suurem surve sotsiaalsfäärile
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Rahvastikupoliitika
… on riigi sihiteadlik tegevus sooviga rahva arvu, tema demograafilist koosseisu ja
paiknemist mõjutada. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad
sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Paljud rahvastikupoliitika meetmeid on
sotsiaalpoliitika osa. Alati mõjutab rahvastikku kaudselt ka riigi kõigi teiste valdkondade
areng. Näiteks majandusareng, tööhõive, töötingimused avaldavad mõju nii sündimusele,
inimeste elueale kui sisse-ja väljarändele.
Rahvastikupoliitikaga võivad riigid taotleda rahva arvu suurenemist või vähenemist, sündimuse
suurenemist või sündimuse vähenemist, inimeste eluea pikememist, sisserännet teistest riikidest
või hoopis väljarännet. Rahvastikupoliitika alla käib ka regionaalpoliitika, mille eesmärk on
tagada inimeste võrdsed võimalused sõltumata elukohast ning regionaalne areng.
Igas rahastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on
samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi erinevad.
Sündide arvu mõjutavate meetmetena kasutatakse maailmas näiteks lubatud abiellumisvanuse
ja rasedusvastaste meetmete ja abordi kättesaadavuse reguleerimist, erinevaid kooselu reegleid,
peretoetusi, lisapuhkusi nii emadele kui isadele, soodustusi töötamisel, teenuseid, aga ka trahve
ja muid majanduslikke meetmeid.
Rändepoliitikas on kasutusel mitmed piirangud või soodustused kodakondsuse, elamis- ja
töölubade saamisel. Osa riike reguleerib sisserännet näiteks sisserände kvoodiga. Kvoot võib
erineda erineva sotsiaalse tausta, sisserännu põhjuse, oskuste või majandusliku staatusega
inimestele.
ÜRO uuringu andmetel pidas 1999. aastal 44% maailma riikidest oma rahvaarvu kasvu
rahuldavaks, 41% liiga kõrgeks ja 15% liiga madalaks. Samas ei rakenda mitte kõik riigid
aktiivset rahvastikupoliitikat, kus nad sooviksid muutusi. Põhjuseks võib olla raha nappus,
soov vältida riigi liigset sekkumist või mitmete huvirühmade võitlus. Näiteks silmapaistvalt
peresõbraliku poliitikaga Põhjamaad ei ole sõnastanud oma eesmärgiks sündimuse kasvu riigis,
kuigi sellest ollakse huvitatud. Perepoliitika eesmärgiks on hoopis laste heaolu tagamine ning
meestele ja naistele võrdsete võimaluste loomine, mille kaudsel tagajärjel loodetakse, et sünnib
ka enam lapsi. Mitmed maailma riigid on kuulsad väga karmide rahvastikupoliitika
meetmetega. Kõige tuntumad on Hiina ja India püüded pidurdada kiiret rahvaarvu kasvu 1-2
lubatud lapse poliitikaga ning sundabortidega.
Lisaks rahvusriikide poliitikale mõjutavad tänapäeva globaliseeruvas maailmas riikide
rahvastikupoliitikat ka rahvusvahelised organisatsioonid (ÜRO) ja rahvusvahelised
kokkulepped. Suure rahvaarvuga riikide rahvastiku käitumine võib avaldada mõju kogu
maailmale.
Rahvastikupoliitika Rumeenias
Lisamaterjal
Üheks karmimaks näiteks totalitaarse riigi käitumisest rahvastikupoliitika vallas on Rumeenia.
Kui sündimuse üldkordaja oli 1965. aastal langenud 15,6%0 , kehtestati vabatahtlikule
abordile ranged piirangud. Lubatud oli abort vaid naistele, kes olid vähemalt 45 aasta vanad,
kellel oli juba 4 või rohkem elusat last, kelle elu oli raseduse tõttu hädaohus või mõnedel
meditsiinistel põhjustel. Kontraseptiivide import keelati, lahutuse saamine muutus peaaegu
võimatuks ja illegaalse abordi eest nähti ette karm karistus.
Sündimus tõusis küll 1967 aastal 27,4%0-ni, kuid langes jälle uue madalseisuni 1983.
aastaks (13,6%0). Siis algatati uus kampaania illegaalse abordi vastu. Selleks allutati kõik
naised igakuisele tervislikule kontrollile töökohtades, et avastada rasedusi. Neilt, kes
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keeldusid kontrollist, võeti õigus arstiabile ja nad jäid ilma õigusest veeta puhkus asutuse
poolt tasutud puhkekodudes. Tehase arsti palk sõltus sellest, kuidas tehas täitis sündimuse
plaani. Vallalised üle 35aastsed maksid lastetusmaksu, mis võis ulatuda üle 30%
sissetulekust. Sündimus mõnevõrra tõusiski. Rumeenia kommunistliku partei juht
Causcescu deklareeris, et loode on kogu ühiskonna sotsialistlik omand ja sünnitamine on
patriootlik kohustus, mis määrab kogu maa saatuse. Need, kes keelduvad lapsi saamast on
desertöörid, põgenedes loomuliku järjepidevuse seaduste eest. Loodi spetsiaalne osakond,
kes tegeles abordi seaduste rikkujatega. Sellised karmid meetmed tekitasid ootamatuid ja
järske kõikumisi rahvastikupuus. Aja möödudes tekkis nii riigil kui tunduvalt arvukama
põlvkonna inimestel mitmeid raskusi näiteks lasteaia- kui koolikohtade, elupartneri ning töö
leidmisel.
18. Linnastumine
Asustuse areng, linnastumine
Linnade kasvu ja linnarahvastiku osatähtsuse tõusu rahvastikus nimetatakse linnastumiseks.
Linnastumist mõõdetakse osakaalu järgi kogurahvastikus protsentides. 2000. aastal elas 47%
maailma rahvastikust linnades, seejuures arenenud riikides 76% rahvastikust ja arengumaades
38%. Belgias, Islandil, Maltal ja Iisraelis elab linnades üle 90% rahvastikust.
Kõige kiirem on maailma linnade kasv olnud viimase 50 aasta jooksul. Inimeste koondumine
linnadesse, eriti suurlinnadesse, jätkub. Kuigi tulevikus maailma linnade kasvutempo langeb,
jätkub linlaste osakaalu suurenemine kindlasti veel järgnevad 30 aastat. Arenenud riikides on
linnade kasv aeglasem, vähem arenenud maades kiirem.
Erinevates riikides nimetatakse asulaid "linnaks" erinevatest kriteeriumidest lähtudes ja seega
pole andmed omavahel päris võrreldavad. Kõige tavalisemaks ja lihtsamaks viisiks on linna
piiritleda elanike arvu alusel, kuid siin on erinevused riigiti suured.
Rootsis ja Norras loetakse linnaks üle 200 inimesega asulat, Jaapanis 50 000, Malaisias on
selleks piiriks 10 000 inimest. Enamuses riikides jääb linnalise ja maalise asula piiritlemine
1500-5000 vahele. Mõnedes riikides peetakse oluliseks ka asula rahvastiku tööhõivet asula
tüübi määratlemisel. Nii loetakse linnaliseks asula, kus valdav osa elanikest töötab tööstuses
või teeninduses. Mõnes riigis, näiteks Tsehhis, antakse linna staatus vaid siis, kui kindla
rahvaarvuga (5000) asulas on ka hästi arenenud infrastruktuur (veevärk ja kanalisatsioon,
kool, apteek, hotell jmt) ning asula täidab ka olulise keskuse funktsiooni. Soomes
määratletakse aga linnaline vald administratiivpiiriga, millesse jäävad ka külad ja põllumaad.
Linnade ajalooline areng
Esimesed paiksed asulad tekkisid seoses üleminekuga põlluharimisele. Eelkõige kaitseks
võõraste eest, kuid ka üksteise abistamiseks, hakkasid põlluharijad elama koos väikestes
külades. Põlluharimise täiustudes ja töövõtete spetsialiseerumisel tekkisid kaupmehed ja
käsitöölised, kes elasid algul külades, hiljem aga hakkasid koonduma parema asendiga
asulatesse, et rahuldada mitme ümberkaudse küla elanike vajadusi. Sellistest teeninduskaubanduskeskustest kujunesid esimesed linnad.
Agraarajastu linnad. Esimesed linnad rajati 5-6 tuhat aastat tagasi neljas erinevas
intensiivse põllumajandusega piirkonnas: Mesopotaamias (6000-5500 e.m.a. Lagash, Ur,
Uruk), Egiptuses (5000-4500 e.m.a Memphis, Teeba, Indias (5000-4500 e.m.a, MehenjoDaro) ja Hiinas (4000 a e.m.a Cheng-Chon). Mõnevõrra hiljem tekkisid linnad ka Vahemere
ümbruses, Kagu-Aasias ning Ameerikas. Antiikaja suurim linn oli I sajandil Rooma, kus elas
70

800 tuhat – 1,2 miljonit elaniku. Kokkuvõttes elas linnades umbes 1-2% rahvastikust, harva
mõnevõrra rohkem.
Linnade tekkeks oli vaja põllumajandustoodangu piisavat ülejääki, sest linnaelanikud ei
suuda ennast täielikult toiduainetega varustada, vaid ostsid toitu sisse. Linnades elasid
valitsejad, kaupmehed, käsitöölised, linnad olid võimu ja religiooni keskused. Suur osa
linnarahvastikust tegeles ka põllumajandusega.
Feodaalajastu linnad. Feodaalajastul tekkisid paljud linnad parunite õukonda teenindavate
asulatena. Esimesed linnad olid tänapäeva mõistes väikesed, Euroopas mõnesaja kuni mõne
tuhande elanikuga, Hiinas ja Indias mõnekümne tuhande elanikuga. Suurteks linnadeks
kujunesid vaid üksikute riikide pealinnad või suurematel kaubateedel väga soodsas kohas
asuvad kaubalinnad.
Käsitööliste linnad. 12 sajandi keskpaigast puhkes Euroopas õitsele kaubandus ja käsitöö. Et
feodaalvõimu alt vabaneda kehtestati paljudes linnades oma linnaõigused (Riia õigus,
Lübecki õigus). Linnades elasid valitsejad, käsitöölised, kaupmehed. Märkimisväärne osa
linnarahvastikust tegeles ka põllumajandusega.
Tavaliselt ümbritses linna kaitsemüür, ehkki linn oli enam kaubanduskeskus kui kaitsekoht.
15. sajandil oli Euroopas kaks suur kaubanduslinnade võrku: Hansalinnade ühendus (Brugge,
Hamburg, Lübeck, sealhulgas ka paljud Eesti linnad) ja Vahemereäärsed linnad (Genua, Pisa,
Veneetsia).
Feodaalajastul ja kaubanduskeskustena tekkinud linnad asuvad sageli veekogu ääres ning olid
esialgselt piiratud müüridega. Algne linnakeksus on sageli looduslikult kaitstud alal (künkal,
poolsaarel) ning loodusest mõjutatud ebakorrapärase tänavavõrguga. Hiljem linnad laienesid
ajaloolistest piiridest välja.
Linnastumine tööstusühiskonnas. Tormiline asulate kasv ja linnastumine sai teoks
tööstusühiskonnas. Tehnika rakendamisega maal tööviljakus tõusis, tekitades töökäte ülejäägi
ja väljarännu (tõukefaktor). Teisalt loodi linnas tööstuses, teenindavas ettevõtluses ja
asutustes hulgaliselt uusi töökohti, mis lõid maaelanikele motivatsiooni lahkumiseks
(tõmbefaktor).
Massiline ümberasumine maalt linna ja linnaelanike osatähtsuse kasv algas Euroopas 18.
sajandi keskel, mil tööstus ja kaubandus vajasid palju tööjõudu. Et see ajajärk langes kokku
demograafilise plahvatusega, siis jätkus rahvast nii maa-asulatele kui ka linnade kasvuks. Eriti
kiiresti kasvasid olemasolevad linnad, kuid rajati ka uusi.
19.sajandil ületasid esimesena miljoni elaniku künnise London (1810), Pariis (1846), New
York (1860). 20. sajandi alguseks oli linn-miljonäre 20. Esimesena sai 10 miljoni elanikuga
linnaks New York 1950. aastal. Prognooside kohaselt on 2015 aastal 10miljoni linnu 21.
Eeslinnastumine ja linnastud
Kui varasemal ajal linnad valdavalt kasvasid, siis 1960. aastatel hakkas Põhja-Ameerika ja
Lääne-Euroopa
riikide
linnades
rahvaarv
vähenema
tänu
eeslinnastumisele
(suburbanisatsioon). Linlased hakkasid elukohana järjest enam eelistama linnalähedasi
väiksemaid asulaid.
1980. aastatel toimus koguni vastulinnastumine (kontraubanisatsioon) – elanike lahkumine
linnasturuumist kaugematesse maapiirkondadesse. Sajandivahetuseks oli Euroopa riikides
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kujunenud väga erinev olukord: on riike, kus inimesi lahkub endiselt enam linnadest maale ja
riike, kus inimesed suunduval maalt linna.
Lähestikku asuvad linnad ja väiksemad asulad hakkasid üha enam kokku kasvama,
moodustades linnastuid ehk aglomeratsioone. Linnastu talitleb tervikliku regioonina, olles
seotud inimeste igapäevaste töö-, äri- ja muude sõitudega. Suurimate linnastute raadius on
praeguseks kasvanud üle saja kilomeetri. Linnastute suurenedes ja kokku kasvades moodustab
hiidlinn ehk megalopolis. Tokaido ja Bosh-Washi megalopoliste enam-vähem lausaline
asustus laiutab üle 600 kilomeetri ulatuses.
Linnakeskusega on seotud ka lähedasemad maapiirkonnad, kust elanikud linna tööle käivad.
Linna koos oma tihedalt seotud tagamaaga nimetatakse linnaregiooniks.
Aastal 2000 elas maailma 19 suurimas linnastus 4,3% maailma rahvastikust ja 9,2% kogu
maailma linnarahvastikust. Aastaks 2015 oodatakse hiidlinnade arvu tõusu 23-ni ja neis elaks
5,2% kogu maailma ja 9,8% maailma linnarahvastikust. 11 hiidlinnastut paiknevad Aasias, 4
Ladina-Ameerikas, 2 Põhja-Ameerikas ja 2 Aafrikas.
Hiidlinnad ja –linnastud, maailmalinnad
Hiidlinnad on omavahel seotud tihedate ärisidemetega, mis ei piirdu ühe riigiga, vaid hõlmavad
teisi suurlinnu üle maailma. Ärisidemed seovad hiidlinnastud omavahel globaalseks võrguks,
millest eristuvad paarkümmend maailmalinna nagu New York, Chicago, Los Angeles, London,
Pariis, Tokyo, Frankfurt, Moskva, Rio de Janeiro, Hong-Kong, Singapur, Sydney jt.
Globaallinnades pakutakse kõige mitmekesisemaid teenuseid, seal asuvad maailma tähtsaimad
pangad ja börsid, suurimate rahvusvaheliste firmade peakorterid. Globaalne mõju pole aga
üheselt määratud linna suurusega vaid ennekõike linnaregiooni positsiooniga teiste seas.
Maailmalinnadest madalamatele astmetele jäävad nn rahvuslikud või regionaallinnastud,
nagu näiteks Stockholm, Barcelona, Lyon, Wien ja Warszawa või ka Riia ja Tallinn.
Nendeski on mitmekesised teenused, kuid globaalsesse võrku kuuluvad nad siiski vaid
tipplinnade kaudu. Kontrollitava territooriumi suurus ja majanduslik võimsus määrab ära
linnastu astme.
Linnastumine arengumaades
Arengumaade linnade kasv algas alles 20. sajandi teisel poolel. 90% linnarahvastiku kasvust
maailmas toimubki tänapäeval arengumaade arvel, kus eriti kiiresti kasvavad pealinn ja veel
mõned suurlinnad. Näiteks 2000. aastal elas 8% Aafrika linnarahvastikust üle 10 miljoni
elanikuga linnades, Euroopas nii suuri linnu polegi.
Linnarahvastik kasvab arengumaades nii kõrge loomuliku iibe kui ka massilise sisserännu tõttu
maalt. Ülejäänud asulad muutuvad aeglaselt. Kuigi töökohti tekib suurlinnas kiiresti juurde,
saabub tööotsijaid küladest palju rohkem. Suur osa vaesemast linnarahvastikust elab agulites
ehk slummides, kus peavari on kokku klopsitud juhuslikust materjalist, kus pole vett ega
kanalisatsiooni, sageli ka elektrit. Seda fenomeni, mida pole Euroopa-Ameerika linnades
täheldatud, nimetatakse ülelinnastumiseks.
Ülejäänud arengumaade asulad muutuvad aeglaselt. Tööstuslinnu tekib mujale harva ja vähe,
agraarajastu pisilinnad ei arene, kuid ka ei hääbu. Ainult riikides, mis suudavad rakendada
tõhusaid regionaalpoliitikaid, näiteks Hiina, jõuab suurlinnade kasv ka endistesse
maapiirkondadesse.
Kesklinna moodustab emamasti ajalooline linnasüda. Aja jooksul linn kasvab. Kesklinnast, mis
on parima kättesaadavusega saab kaubandus- ja kontoritetsoon nn. ärila (ehk city, inglise
keeles “central business district - CBD). Seal paiknevad kalleimad kauplused, pankade ja
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firmade peakontorid, valitsusasutused jmt. Kõrgete hindade tõttu surutakse elanikud, tootmine
ja vähemtulus kaubandus kesklinnast välja. Ruumipuudus ja kinnisvara kõrge hind sunnib
hooneid kasvama kõrgusse. Ärila on hoonestatud kui mitte just päris pilvelõhkujatega, siis
ometi kõrghoonetega.
City moodustumine on eriti ilmekas Põhja-Ameerika suurlinnades (New York, Chicago,
Toronto), kus ärila koosneb taevasse kõrguvatest pilvelõhkujatest (õhk ei maksa ju midagi).
Ameerikas on muidugi pilvelõhkuja ehitamine kujunenud ka firmade maine kujundamise
komponendiks.
Euroopas, kus paljudel juhtudel on tegemist arhitektuuriliselt üliväärtuslike vanalinnadega ja
kus avalikul võimul on linna planeerimisel olnud märksa suurem roll, kasvavad ameerikalikud
cityd vana keskuse naabruses. Teenindusettevõtlus paikneb lisaks linnasüdametele ka
eeslinnakeskustes, kesklinnale lähedastes vanades renoveeritud tööstuskvartalites ja ka
eraldi selleks otstarbeks rajatud uuslinnade (edge city) äripindadel linnast väljas, kus on hea
autoga ligi pääseda.
Kesklinna ümbritseb harilikult üleminekutsoon, varasem agul ja tööstusvöö segahoonestuse,
elamute, kontorite, kaupluste ja teenindusettevõtetega. Linna vanad tööstuspiirkonnad on
tänapäeval paljudes linnades muudetud elamu- või kaubanduspiirkonnaks.
Kapitalistliku linna territooriumil on selgelt eristatavad erineva maksumusega elurajoonid:
kõrghoonetega odavakorterilistest magalatest kuni suurte kruntide ja luksuslike villadega
eliitlinnaosadeni. Sotsialistlikus linnas (näiteks Eestis) sellist eristumist ei olnud (maal
polnud hinda ja elanike jõukus oli piiratud), segregatsioon on alanud alles viimastel aastatel.
Kõiki suuremaid linnu ümbritsevad tööstusajastu teisest poolest alates eeslinnad või
linnlastest maaelanike asumid. Inimesed on lahkunud linnast ning rajanud elamise
odavamasse ning paremasse elukeskkonda. Tänu (auto)transpordile moodustavad linn ja selle
tagamaa tihedalt seotud linnaregiooni, nii et tegelikult ei ole enam õige eristada maad ja
linna.
Aja jooksul on linnad läbi teinud kindlad arengustaadiumid, mis kattuvad oluliselt eelpool
käsitletud kolmese ühiskondliku arengu etappidega ja millega linnade siseehitus on muutunud:
iga järgmine investeeringute kiht on kas vanad hooned minema pühkinud või siis uuel moel
kasutusse võtnud.
Agraarlinnas olid esindatud kõik funktsioonid: avalikud asutused (kirik, kool), teenindus
(turg) tootmine ja elamurajoonid, mis kõik olid paigutunud segamini ning surutud linna
kaitsemüüride vahele. Iseloomulikud olid kitsad, reeglina ebasümmeetrilised tänavad. Linnasid
iseloomustas antisanitaarsus ja äärmiselt halvad elutingimused.
Algul kindlusasulana rajatud linnade elanike arv ajapikku kasvas ja valgus müüride vahelt
agulitesse. Linnaelanikud diferentseerusid jõukuse järgi – heakorrastatud ja ümberehitatud
kivihoonetega tuumikus elasid kõige jõukamad linnakodanikud, räpastes puitagulites vaesed
tööinimesed.
Tööstuslinn suurenes kõige kiiremini. Ärila kasvas nii laiuti kui ka kõrgustesse. Varasemad
agulid osutusid otse ärikeskuse külje all olevaiks. Et aga elamuehitus on kallis ettevõtmine, siis
jäeti agulid esialgu oma kohale ja autostunud jõukamad teeninduses või juhikohtadel töötavad
linnaelanikud (valgekraed) rajasid omale kodu hoopis äärelinnades ning hiljem ka eeslinnades,
kust siis algul rongidega ja hiljem autode kesklinna tööle sõideti.
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Maalt tuli linnadesse aga jätkuvalt inimesi, kes vaestena olid sunnitud jääma agulielanikeks.
Linnade kiire kasv, antisanitaarsus ja epideemiad ja linna kui funktsioneeriva organismi
keerukus sundis linnavõime 19. sajandi lõpul alustama linnaplaneerimisega: nii liikluse kui ka
elamu- ja tööstusrajoonide ratsionaalse paigutamisega.
Tööstuslinna arengu teises etapis pärast II Maailmasõda suurema osa elanikkonna heaolu
paranes. Suur osa kapitalist suunati eramute ehitusse, mis viis elanikud linnast: kehvade
elutingimuste, saastumise ja kuritegevuse eest põgeneti ärilaid ümbritsevatest agulitest
eeslinnadesse (eeslinnastumist käsitleme allpool).
Agulid lagunesid veelgi ja kujunesid kuritegevuse pesadeks, mis omakorda peletas eemale
korralikud elanikud. Linn kaotas tööstuslinna ringstruktuuri ja kujunes tänu nii planeerimisele
kui ka sotsiaalsetele protsessidele sektoriliseks nii funktsionaalses (tööstus- ja elurajoonid) kui
ka elurajoonide (sissetulekute jaotuse ja etniliste tunnuste järgi) lõikes.
Linnade areng infoühiskonnas
Infoajastu linna iseloomustab tänu tootmise globaliseerumisele ja mehhaniseerimisele
tööstustöökohtade osakaalu oluline alanemine (deindustrialiseerumine) ning valgekraede ja
eriti info- ja teadussektoris töötavate inimeste (kuldkraede) osatähtsuse tõus. Tekivad uued
linnasisesed mustrid: taasasustatakse vanad agulid (gentrifikatsioon), vanad tööstushooned
renoveritakse.
Väidetakse, et keskklass (töölised) kaob infoajastu linnadest ja elanikkond jaguneb kaheks:
1) suure sissetulekuga kõrgprofessionaalideks ning
2) madalapalgalisteks teenindustöötajaiks (koristajad, lapsehoidjad, isikuteenindajad).
Linn kahestub. Muuhulgas kaotavad mitmed varasemad ühiskondlikust teadvusest lähtuvad
käitumismallid (auto ja maja omamine kui teatud klassitunnus) varasema tähtsuse ja inimeste
ruumiline käitumine linnas muutub märksa heterogeensemaks.
Ennekõike tootmisettevõtted, aga ka üha enam ettevõtete peakortereid ja
infoteenindusettevõtteid kolib aga ummikutes vaevlevatest kesklinnadest eeslinnadesse ja
veelgi kaugemale, et pääseks hõlpsamalt autoga juurde. Uued töökohad tekivad üle
linnaregiooni kõrgtehnoloogilistesse teadusparkidesse ja uustööstuspiirkondadesse,
soodustades nii töö ja elukohtade hajutumist. Suurema kuritegevusega linnade (Los Angeles,
Miami, jt) tagamaale kerkivad rikaste turvatud asumid.
Infoühiskonna raames töötab üha enam inimesi kodus (kaugtöö), millega firmad säästavad
kontoripindade ja töötajad igapäevased sõidukulud. Selle tulemusel paigutub osa töökohti
ümber elurajoonidesse, meeldivasse loodus- ja kultuurikeskkonda. Väheneb oluliselt
pendelrände ja transpordi intensiivsus.
Elukohtade paigutust ja muutust mõjutab oluliselt elanike vanuseline jaotus. Noored vallalised
valgekraed (yuppie), kellel ei ole veel piisavalt raha oma maja ja auto ostmiseks, elavad
kesklinnas, kuni saavutavad karjääriredelil teatud positsiooni (millega kaasneb kõrgem palk).
Abiellunult suunduvad keskikka jõudnud noored äärelinnavaikusse, kust ei ole veel liig kauge
tööle käia. Vananedes ja karjäärist loobudes, ostetakse sageli maja meeldivas maakeskkonnas,
kus siis pensionipõlve peetakse.
Siintoodud linnaarengu staadiumitest võib infolinna mustreid maailmas leida vaid arenenud
Lääneriikidest. Valdav osa arengumaade suurtest linnadest elab praegu tormilises esimeses
tööstustsüklis, kus demograafilisest plahvatusest ja sisserändest tingitud kontrollimatu
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linnarahvastiku juurdekasv - ülelinnastumine - on toonud kaasa getostumine - laialdase agulite
tekke.
Miljonid Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika linnade madalat kvalifikatsiooni vajavates
tööstus- ja teenindusettevõtetes töötavad inimesed ei suuda endale ehitada muud kui juhuslikest
materjalidest onne, kus nad peavad elama veelgi antisanitaarsemates tingimustes kui
keskaegsete linnade elanikud.
Eesti suuremates linnades toimuvad praegu protsessid, mis on iseloomulikud nii tööstus-, kui
ka infolinnale. Pärast nõukogude perioodi, mil maal ei olnud hinda ja maakasutust reguleerisid
tsentraalsed plaanid, on selgelt kujunemas kalli maa ja büroopindadega linnakeskused, kus käib
aktiivne ehitamine.
Eesti linnaelanikkond segmenteerub sissetulekute, vanuse ja rahvustunnuse alusel. Toimub
ränne maalt linna (tööstuslinna I staadium), samas on jälgitav eeslinnastumine (tööstuslinna II
staadium) ja ka agulimajade remontimine (infostaadium). Üldiseks probleemiks on kujunemas
tänavate eratranspordiga ülekoormatus ja liiklusest lähtuv saastekoormuse kasv.
Ameerika linnaruumide areng
Kogu kasvavad maailmas rikaste ja vaeste vastuolud. USAs ennustatakse 21 sajandil eristuvat
(osades piirkondades eksisteerivad need juba praegu) viit tüüpi alasid:
1) Avalikud kohad nagu linnade keskväljakud, pangad, kaubanduskeskused jt. mis on
telekaamerate valvsa pilgu all - seal saavad rikkad ja vaesed kokku.
2) Rikaste elukohad ees-, ääre- või ka mõnedes kesklinnades, mis on tarastatud ja relvastatud
valve all ning oma asukatele igati turvalised. Kutsumata võõrastel ei ole sinna asja.
3) Keskklassi elukohad üha kaugemale linnalähialadele valguvates eeslinnades, kus on
probleem turvalisuse ja palju aega röövivate kaugete töösõitudega.
4) Vaeste elukohad getostuvates agulites, kuhu korralikul inimesel ei ole soovitav jalutuskäike
sooritada.
5) Unustatud ja traditsionaalsed maapiirkonnad, väikelinnad, kus senini luku aset täidab
luuavars. Sotsiaalne kontroll on seal tugev, kuritegevus praktiliselt puudub. Sellest
suletud (küla)ühiskonnast aga siiski ainult mindakse.
Linnade planeerimine ja keskkond
Erineva suuruse ning kultuuriga linnade miljöö ehk elukeskkond on oluliselt erinev. Juba
iidsetest aegadest peale on pööratud tähelepanu linnade planeerimisele ja keskkonna
kujundamisele. Et linnades on inimeste kontsentratsioon kõige suurem, siis ilmnevad just seal
mitmed ühiskonna probleemid kõige teravamal kujul. Probleemide vältimiseks vajab linnade
elu korraldamist.
Juba linnade algusaegadel peeti linnakeskkonda elamiseks küllaltki ohtlikuks. Tänu suurele
asustustihedusele levisid nakkushaigused linnades eriti kiiresti ja linnaelanike eluiga oli
maarahvastiku omast sageli lühem. Samuti suurendas inimeste suremust linnades joogivee
reostatus, üldine hügieeni halb olukord, rottide ja muude haiguskandjate suur hulk. Alates 18.
sajandist kehtestati paljudes tolleaegsetes linnades uued ehitusreeglid tulekahjude vältimiseks
ja üldise sanitaarolukorra parandamiseks (lubatavad ehitusmaterjalid, ehitiste kõrgus,
planeering, kindlad veevõtukohad jmt). Linnakeskkonna ning toitumistingimuste paranemine
vähendas hädasid linnas. Alates 17.sajandist sajandist ei kordunud Euroopas ka suured
katkuepideemiad, mis olid eriti laastavalt mõjunud linnarahvastikule.
Peaaegu kõikide aegade linnu on iseloomustanud inimeste territoriaalne segregatsioon.
Segregatsioon on sarnaste sotsiaalsete või majanduslike näitajatega inimeste koondumine
teatud piirkondadesse. Segregatsioon võib toimuda sissetuleku, peretüübi, rahvuse, religiooni
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või muu tunnuse alusel. Vahel nähakse segregatsioonis tänapäeva linnade sotsiaalset probleemi
ning püütakse seda linnaplaneerimise abil vältida.
Hoonestus, tänavad ja nende arhitektuur moodustab tehiskeskkonna – linnamaastiku, millel
on mõju ka inimeste psüühikale. Inimese ettekujutust linnast nimetavad geograafid
mentaalseks kaardiks. Uuringud on näidanud, et sageli erineb, see, mida inimene meelde jätab,
kuidas ta mäletab või arvab keskkonna olevat, oluliselt tegelikkusest.
Nii tunneb inimene mõnes kohas ennast turvalisemalt ja kodusemalt, mõnda linnaosa on
lihtsam pidada omaks kui teist, mõnes piirkonnas on kergem orienteeruda kui teises, mõni
vahemaa tundub lühem, teine jälle pikem.
Arhitektid teevad koostööd psühholoogide ja sotsioloogidega ning püüavad kujundada inimeste
eluks kõige sõbralikumat linnakeskkonda. Arvamused selle kohta, millised on parimad
lahendused, muutavad ajas. 20. sajandi alul levis Euroopas aedlinnade idee, mis pidi tasandama
erinevusi maa ja linna vahel. Pärast Teist Maailmasõda levis funktsionalism, mille järgijad
püüdsid linna planeerimisel väga täpselt arvestada erinevate linnaosade funktsioone. Kiire
urbaniseerumine, vajadus suure hulga eluruumide järele, betooni ja raudkonstruktsioonide
kasutuselevõtt tõi kaasa massilise kõrgehitiste rajamise. Nagu maailma eri paikades nii on ka
Euroopa regioonides linnaplaneerimise traditsioonid erinevad.
Uusehitiste planeerimisel arvestatakse sageli teaduslike arusaamadega inimeste vajadustest
ning sotsiaalsetest suhetest. Mitmes maailma riigis on ülerahvastatud vana pealinna asemele
rajatud või provintsilinnast ümber ehitatud uus spetsiaalselt planeeritud pealinn (näiteks Brazil
Brasiilias, Astana Kasahstanis, Abuja Nigeerias).
Eesti lähinaabritest on kuulsaimad Helsingi eeslinn Tapiola ja Turu üliõpilasküla. Tapiola on
maailma üks paremini planeeritud ja kenamaid eluasumeid (ehitamist alustati 1952), kus
tehiskeskkond sulandub kaljuvoortega maastikku. Ka Turu Ülikooli üliõpilasküla ehitamisel on
arvestatud kõige kaasaegsemate teadmistega inimeste suhtlemisest ja vajadustest (ehitatud
alates 1960. aastatest). Ligipääs korteritele on planeeritud viisil, mis peaks innustama naabrite
omavahelist suhtlemist ning läbikäimist.
Koos uute linnade sünniga on teiseks kaasaegseks suundumuseks vanade linnaosade
renoveerimine. Näiteks Soome tööstuslinn Tampere on muutunud tüüpilisest tööstuslinnast
infolinnaks, kus endistes uuendatud tehasehoonetes asuvad muuseumid, kõrgkoolid, kohvikud,
spordisaalid ja poed.
Omapärane, kuid järjest laienev on ökolinnade liikumine, mille eesmärk on arendada
võimalikult keskkonnasõbralikku linna. Jaapanis planeeritakse päikseselinnu, mis saaksid kogu
oma energia ainult päikeselt. Arhitektid on kavandanud ka maa-aluste linnade projekte. Paljude
kaasaegsete linnade ostukeskused on kujunenud tehisruumiks, kus inimesed saavad toimetada
maa-alustel ja maa-pealsetel korrustel läbides mitmeid kilomeetreid teid, asutusi, ostukeskusi,
söögikohti välisõhuga kokku puutumata.
Linnakeskkond on oma arhitektuuri, elanike ja sotsiaalsete suhetega omapärane
kultuurikogum. Linnades esineb rohkem tolerantsi ja ükskõiksust erinevate vähemuste suhtes,
mistõttu on linnad sotsiaalsetele vähemustele soodne elukoht. Sotsioloogid väidavad, et
linlased on sotsiaalsete suhete teistsuguse iseloomu tõttu individualistlikumad. Linnades
puudub maaelule iseloomulik kogukondlikkus.
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Keskkonnaprobleemid linnades
Kaasaegsetes linnades ei pruugi olla tõsisemaid keskkonnaprobleeme kui mujal.
Puhastusseadmed, transpordi korraldus, küttematerjalid, planeeringud, ehitusstiilid,
jäätmekäitlus ja materjalid on suunatud loodussõbraliku keskkonna kujundamisele. Sageli
põhjustab inimeste kontsentratsioonist tulenev reostus siiski probleeme.
Keskkonna reostus sõltub palju linna geograafilistest teguritest (kõrgus, tuulte suund, kliima,
päiksepaiste hulk, aurumine, niiskus). Linnade keskkonnaprobleemid on sageli seotud
tootmisprobleemidega, seega sõltub ka nende lahendamine tootmise keskkonnasõbralikumaks
muutmisest (õhu ja veereostus, transport).
Läbi sajandite on kõrgema haigestumise põhjusteks linnades olnud bakterite või muude
haiguskandjatega nakatunud vesi. Reostunud vesi põhjustab seedehäireid, kõhutüüfust,
düsenteeriat, ümarusstõve, hepatiiti, malaariat.
Kui veega seotud haigused on peamised väikeste laste surma põhjustajad arengumaades, siis
õhu saastatus mõjub rohkem vanemas eas inimestele. Süsinikoksiid ehk vingugaas põhjustab
nii neuroloogilisi kui südameveresoonkonna haigusi. Vingugaas tekib autokütuse ebatäielikul
põlemisel, kuid on probleemiks ka elanikele, kes kasutavad puitu toidu valmistamiseks ja
kütmiseks halvasti ventileeritud majades. Õhureostust tekitavad mootorsõidukid, tööstustootjad
ja majade kütmine. Maailma kõige reostatuma õhuga linnadeks olid 2000 aastal Bombey,
Beijing, Jakarta, Calcutta, Delhi, Lagos, Kairo ja Teheran.
Eriline ilmastikunähtus suurlinnades on sudu. Nimetus (ingl. k. smog) on pärit Londonist
märkides suitsust ja suitsu lisandeist koosnevat mürgist udu, mis tekib ebasoodsa ilma korral
õhu saastumisest küttekollete suitsus sisalduva vääveldioksiidi või heitgaasidega.
Haigestumust suurlinnades suurendavad sageli hügieeninõuete eiramine veega varustamisel.
See võib tuleneda asjaolust, et puhastussüsteemide ehitamisel on sageli arvestatud vaid
planeeritud linna inimesega, kuid arengumaade linnade rahvaarv kasvab kontrollimatult.
Arengumaade probleemiks on ka puuduv prügi kokkukorjamise süsteem.
Nii hinnatakse, et vaid 30-50% kogu tekkivast prügist jõuab ümbertöötlemisele. Jäätmete hulk
suureneb ühiskonna arengu tasemega. Arenenud ühiskondade probleemiks on suur jäätmete
hulk ning nende ladustamine.
Sotsiaalsetest probleemidest on linnades suurimad kuritegevus ja sotsiaalsete kontaktide
pinnapealsus ning sellest tulenev inimeste üksindustunne
Ciudad de México
Lisamaterjal
México kiire kasv algas 20. sajandil seoses industrialiseerumisega. 1940. a oli linnaelanike arv
1,6 miljonit, 1970 aastal aga juba 9,1 miljonit. Mexico on praegusel ajal maailma üks
suurimaid ja kiiremini kasvavaid linnu. 1995. a oli tema rahvaarv ligi 21 miljonit (täpset arvu
on võimatu määrata). Pealinnas elab 22% kogu riigi rahvastikust.
México kesklinna kauplused on sama luksuslikud ja kallid kui Pariisis või New Yorgis. Seal on
küllaga kalleid restorane, suurepäraseid kirikuid ja moodsaid ametiasutusi.
Samas ei ole kahel miljonil elanikul korterites vett, kolmel miljonil ei ole kodudes
kanalisatsiooni, 40% rahvastikust on töötud või on neil vaid ajutist tööd. Paljud inimesed
surevad lausa tänavatel. Linnavalitsus pole suutnud lahendada sotsiaal- ja
majandusprobleemide.
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Linna infrastruktuur ei arene samas tempos, kui kasvab elanike arv. Kui juhtub mõni õnnetus
(tulekahju, suurem avarii jms), siis selle tagajärgi likvideerida on ääretult raske. 1985. aasta
tugevas maavärinas hukkus ligi 4000 inimest, purunes enam kui 400 hoonet ja üle 100 tuhande
inimese jäi peavarjuta.
Linn asub Mehhiko kiltmaal, 2200-2500 m kõrgusel merepinnast, kus õhk on juba hõredam.
Linna ümbritsevad kõrged mäed takistavad õhumasside liikumist. Linnas on 130 000 tehast,
millest enamik ei kasuta puhastusseadmeid. Üle 3 miljoni auto ja tuhanded vananenud
diiselbussid saastavad päevast päeva mürgiste süsinikoksiidi, väävli- ja lämmastikuoksiididega
ja muude heitgaasidega linnaõhku. Õhusaaste on eriti suur suvel, kui valitseb kuivus.
Suurema osa oma veest saab México kunagi linna alal asunud järve põhjaveehorisontidest.
Suure veevõtu tagajärjel on põhjavee tase oluliselt alanenud ja maapind paiguti vajuma
hakanud. See põhjustab omakorda hoonete ja teede purunemist.
Mehhiko pealinnal on tõsised korteriprobleemid. Keskmine perekonna suurus on 5,5 inimest
ja 26% kõigist peredest elab ühetoalistes korterites. Isegi haritud ja kindla töökohaga
inimestel on raskusi korteri muretsemisel. Linna piiravad igast küljest illegaalsed slummid,
mida tekib juurde nagu seeni peale vihma.
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V TOOTMISE KORRALDUS, KAUBAVAHETUS JA REGULATSIOON
19. Maailmakaubandus
Me defineerisime maailmamajandust kui riikidevahelisi majandussidemeid. Tootmise vallas on
nendeks peamiselt rahvusvaheline kooperatsioon, vahetuse vallas kauplemine aineliste hüvede
ja teenustega, kapitalivoolud, laenud, rahaülekanded, majandus- ja humanitaarabi.
Maailma kaubandus on viimased pool sajandit kasvanud märksa kiiremini kui tootmine. Kui
1960ndate lõpuni suurenesid nii tootmise kui ka kaubanduse mahud, siis alates 1970ndatest
alanud üleminekust infoühiskonnale on kaubatoodangu kasv pidurdunud, kuid kaubandus on
jätkanud tempokat kasvamist. See tähendab, et ülemaailmne tööjaotus üha süveneb ja
ettevõtlus spetsialiseerub üha rohkem.
Maailma tööstustoodangu aastamaht on ca 7 triljonit Eurot, kusjuures 85% annavad
15 arenenud maa ettevõtted. Arengumaade osakaal on küll alates 1970ndaist jõudsalt
kasvanud. Eriti kiiresti kasvab Hiina ja teiste Ida-Aasia maade majandus.
Joonis Dickenist 2.1. lk. 25. ja 2.6 lk. 32. ja 2.7 lk 33.
Suurimad eksportijad, samahästi kui importijad olid ühed ja samad Põhja riigid. Nii
eksportijate kui importijate tipus on USA, Saksamaa, Jaapan, Prantsusmaa, ÜK – kõik vanad
suured tööstusmaad. Lõviosa maailmakaubandusest toimub Põhja riikide vahel, õigemini
globaalse triaadi siseselt, ja eriti Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel üle Atlandi. Kiiresti
kasvab aga Ida-Aasia majanduste tööstuslik toodang ja sealne kaubandus.
Tabel. Kaubatoodangu olulisemad ekportöörid ja importöörid, 2001 miljardites dollarites.
Annual
%
Ra
nk Exporters

Annual
%

Value Share change Rank Importers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

United States
730,8 11,9 -6
1
United States
Germany
570,8 9,3
3
2
Germany
Japan
403,5 6,6
-16
3
Japan
France
321,8 5,2
-1
4
United Kingdom
United Kingdom
273,1 4,4
-4
5
France
China
266,2 4,3
7
6
China
Canada
259,9 4,2
-6
7
Italy
Italy
241,1 3,9
0
8
Canada
Netherlands
229,5 3,7
-2
9
Netherlands
Hong Kong, China 191,1 3,1
-6
10
Hong Kong, China
domestic exports
20,3
0,3
-14
retained imports a
re-exports
170,8 2,8
-5
11 Belgium
179,7 1,8
-5
11
Mexico
12 Mexico
158,5 1,6
-5
12
Belgium
13 Korea, Rep. of
150,4 1,5
-13
13
Korea, Rep. of
14 Taiwan
122,5 1,3
-17
14
Spain
15 Singapore
121,8 1,2
-12
15
Singapore
domestic exports
66,1
1,1
-16
retained imports
re-exports
55,6
0,9
-6
World d
6155,0 100,0 -4
World d
WTO 2002, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2002_e/its02_overview_e.htm

Value Share change
1180,2
492,8
349,1
331,8
325,8
243,6
232,9
227,2
207,3
202,0
31,2

18,3
7,7
5,4
5,2
5,1
3,8
3,6
3,5
3,2
3,1
0,5

-6
-1
-8
-3
-2
8
-2
-7
-5
-6
-11

176,2
168,7
141,1
142,7
116,0
60,4

2,7
2,6
2,2
2,2
1,8
0,9

-4
-5
-12
-9
-14
-20

6441,3 100,0 -4

Põhja kaubavahetus Lõunaga on märksa väiksem ja ebasümmeetriline. Põhi saab Lõunast
toorainet, kütust ja põllumajandussaadusi, vastu müüb aga kaalult palju kergemaid kui väärtuselt
kalleid masinaid ja tarbekaupu. Veidi erineb kaubavahetus uustööstusriikidega, kes veavad
Põhjast sisse ka masinaosi ja ekspordivad tarbekaupu tagasi. Samuti on Põhja ja Lõuna
kaubavahetuses eristatavad kolm eelissuunda. Mis tuleneb geograafiast: Jaapan ja Ida-Aasia
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kaupleb Kagu-Aasia ja Austraaliaga, Põhja-Ameerika - Kariibia ja Ladina-Ameerikaga,
Euroopa aga mõistagi Vahemeremaade ja Aafrikaga. Lõuna riikide omavaheline kaubavahetus
on mahult väike, kitsa koosseisuga: peamiselt nafta.
Väliskaubandus teenustega kasvab tunduvalt kiiremini kui tööstustoodanguga. 2001. aastal
ulatus teenuste kogueksport maailmas pea 1,5 triljoni dollarini, mis on kaks korda (!) enam
kui 10 aastat tagasi. Kui 1970. aastal moodustasid lõviosa kaks traditsioonilist teenusteliiki:
veondus (39%) ja puhkemajandus (29%), siis praeguseks on teenustevahetus
mitmekesistunud ja esikohale on tõusnud äriteenused (üle 40% kogu käibest) ning eriti
finantsteenused, mis on infoühiskonna tunnussektoriks. Suurim teenuste eksportija maailmas
on USA. Olulised teenuste pakkujad on Euroopa riigid, kellest esiviieteistkümnesse mahuvad
mitmed väikesed maad nagu Holland, Belgia, Taani ja Austria.
Tabel. Teenuste olulisemad ekportöörid ja importöörid, 2001 miljardites dollarites.
Rank Exporters

Value

Annual
%
Share change Rank Importers

Value

Annual
%
Share change

1
2
3
4
5

United States
United Kingdom
France
Germany
Japan

263,4
108,4
79,8
79,7
63,7

18,1
7,4
5,5
5,5
4,4

-3
-6
-2
-1
-7

1
2
3
4
5

United States
Germany
Japan
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France

187,7
132,6
107,0
91,6
61,6

13,0
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7,4
6,3
4,3

-7
0
-7
-4
0

6
7
8
9
10

Spain
Italy
Netherlands
Belgium-Lux.
Hong Kong, China

57,4
57,0
51,7
42,6
42,4

3,9
3,9
3,5
2,9
2,9

8
2
0
-1
2

6
7
8
9
10

Italy
Netherlands
Canada
Belgium-Lux.
China

55,7
52,9
41,5
39,3
39,0

3,9
3,7
2,9
2,7
2,7

2
2
-3
2
9

11
12
13
14
15

Canada
China
Austria
Korea, Rep. of
Denmark
World

-5
9
5
0
10
0

11
12
13
14
15

Ireland
Spain
Korea, Rep. of
Austria
Hong Kong, China
World

35,6
2,4
32,9
2,3
32,5
2,2
29,6
2,0
26,9
1,8
1460,0 100,0

34,8
2,4
33,2
2,3
33,1
2,3
31,5
2,2
25,1
1,7
1445,0 100,0

21
7
0
6
-2
-1

Rahvusvaheline kooperatsioon on, suhteliselt hiline nähtus ja piirdub seni enamvähem
kergetööstuse, masinaehituse ja keemiatööstusega, mida käsitledes me seda nähtust ka
kirjeldasime. Nägime, et ta seob peamiselt Põhja riike ja maailmajagusid omavahel, vähem
vaherühma riikidega ja hoopis vähe päris Lõunaga.
Maailma kaubandus on viimased pool sajandit kasvanud märksa kiiremini kui tootmine. Kui
1960ndate lõpuni suurenesid nii tootmise kui ka kaubanduse mahud, siis alates 1970ndatest
alanud üleminekust infoühiskonnale on kaubatoodangu kasv pidurdunud, kuid kaubandus on
jätkanud tempokat kasvamist. See tähendab, et ülemaailmne tööjaotus üha süveneb ja
ettevõtlus spetsialiseerub üha rohkem.
Maailma tööstustoodangu aastamaht on ca 7 triljonit Eurot, kusjuures 85% annavad 15
arenenud maa ettevõtted. Arengumaade osakaal on küll alates 1970ndaist jõudsalt kasvanud.
Eriti kiiresti kasvab Hiina ja teiste Ida-Aasia maade majandus. Joonis Dickenist 2.1. lk. 25.
ja 2.6 lk. 32. ja 2.7 lk 33.
Suurimad eksportijad, samahästi kui importijad olid ühed ja samad Põhja riigid. Nii
eksportijate kui importijate tipus on USA, Saksamaa, Jaapan, Prantsusmaa, ÜK – kõik vanad
suured tööstusmaad. Lõviosa maailmakaubandusest toimub Põhja riikide vahel, õigemini
80

globaalse triaadi siseselt, ja eriti Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel üle Atlandi.
Kiiresti kasvab aga Ida-Aasia majanduste tööstuslik toodang ja sealne kaubandus.
Põhja kaubavahetus Lõunaga on märksa väiksem ja ebasümmeetriline. Põhi saab Lõunast
toorainet, kütust ja põllumajandussaadusi, vastu müüb aga kaalult palju kergemaid kui
väärtuselt kalleid masinaid ja tarbekaupu. Veidi erineb kaubavahetus uustööstusriikidega, kes
veavad Põhjast sisse ka masinaosi ja ekspordivad tarbekaupu tagasi. Samuti on Põhja ja
Lõuna kaubavahetuses eristatavad kolm eelissuunda. Mis tuleneb geograafiast: Jaapan ja IdaAasia kaupleb Kagu-Aasia ja Austraaliaga, Põhja-Ameerika - Kariibia ja LadinaAmeerikaga, Euroopa aga mõistagi Vahemeremaade ja Aafrikaga. Lõuna riikide
omavaheline kaubavahetus on mahult väike, kitsa koosseisuga: peamiselt nafta.
Väliskaubandus aineliste hüvedega oli ja on praegugi maailmamajanduse tugisammas. 1989.
aastal ületas nii ekspordi kui impordi maksumus maailmas kokku mõnevõrra 3 triljonit USD.
Suurimad eksportijad, samahästi kui importijad olid ühed ja samad Põhja riigid. Eksportijate
tipus seisid peaaegu võrdselt Saksamaa ja USA, järgnesid Jaapan, Prantsusmaa, Suurbritannia,
Itaalia, Kanada - kokku nn. Suur Seitsmik. Esimese kümne lõpetasid NL, Madalmaad ja Belgia.
Arengumaid oli 25 suurima eksportija hulgas ainult 4 ja needki tagasihoidlikel kohtadel: Hiina
14., Mehhiko 20., Brasiilia 22. ja Saudi-Araabia 23. 100-miljoniline suurriik Brasiilia ja ülimalt
naftarikas Saudi-Araabia olid eksportijate järjekorras üsna pisikeste ja kolmandajärguliste
riikide Austria ja Taani vahel. Impordi pilt oli enamvähem sama, suurimale importijale USA-le
järgnesid needsamad Põhja riigid, ainult veidi muudetud järjekorras ja 25 hulka platseerus ainult
3 arengumaad (Hiina jällegi 14., Mehhiko 21. ja Tai 23.).
Päris ilmselt toimub suurem osa maailmakaubandusest aineliste hüvedega Põhja riikide vahel,
veelgi enam, kolme Põhja moodustava maailmajao sees. Lääne-Euroopa väliskaubandusest
toimus 70% Lääne-Euroopa enda maadega, kui aga loobuda Lääne- ja Ida-Euroopa
vastandamisest, siis oli Euroopasisese väliskaubanduse osatähtsus tervelt 85%. Ka USA
esimene kaubanduspartner oli samas maailmajaos asuv Kanada. Lisaks tuleb arvestada, et USA
enda sisemine kaubandus annab oma intensiivsuselt ja ruumiliselt ulatuseltki välja
maailmakaubanduse mõõdud. Tõepoolest, kui Rootsi ja Soome, Rootsi ja Prantsusmaa
kaubavahetust loetakse väliskaubanduseks ja maailmamajanduse osaks, miks siis mitte
kaubavahetust New Yorgi ja Pennsylvania, New Yorgi ja Texase osariigi vahel?
Ainult Ida-Aasia suurvõimu Jaapani väliskaubandusest on suurem osa suunatud oma
maailmajaost välja. Ent ka Jaapanile on väga tähtsad partnerid samas maailmajaos asuvad
Lõuna-Korea ja Taivan ja palju loodetakse kaubavahetuse kasvust teise Ida-Aasia suurriigi
Hiinaga.
Järjekorras teine väliskaubanduse komponent ongi kaubavahetus kolme Põhja maailmajao
vahel.
Need kaks komponenti on ka kõige mitmekesisema koostisega. Valdavad mitmesugused
masinad ja seadmed, palju aga vahetatakse ka tarbekaupu, toiduaineid, isegi mõningaid
tooraineid ja kütust.
Põhja kaubavahetus Lõunaga on märksa väiksem ja ebasümmeetriline. Põhi veab Lõunast sisse
toorainet, kütust ja põllumajandussaadusi, vastu aga müüb kaalult palju vähem ja väärtuseltki
mõnevõrra vähem masinaid ja tarbekaupu (väärtusevahe kaetakse teenuste müügiga jm.
sidemetega). Veidi erineb kaubavahetus vaherühma riikidega, kes veavad Põhjast sisse ka
masinaosi ja ekspordivad tarbekaupu tagasi.
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Põhja ja Lõuna kaubavahetuses ilmneb, olgugi ähmaselt kolm eelissuunda. Jaapan ja üldse IdaAasia on eriti huvitatud kaubavahetusest Kagu-Aasia ja Austraaliaga, Põhja-Ameerika - Kariibia
ja Ladina-Ameerikaga, Euroopa aga valitseb Musta Aafrika ja Vahemeremaade kaubavahetuses.
Lõuna riikide omavaheline kaubavahetus on väike mahult, kitsas koosseisult (peamiselt nafta
ost-müük) ja ruumiliselt ulatuselt (peamiselt naabermaadega).
Väliskaubandus teenustega kasvab tunduvalt kiiremini kui tööstustoodang. 2001. aastal
ulatus teenuste kogueksport maailmas pea 1,5 triljoni dollarini, mis on kaks korda (!) enam
kui 10 aastat tagasi. Kui 1970. aastal moodustasid lõviosa kaks traditsioonilist teenusteliiki:
veondus (39%) ja puhkemajandus (29%), siis praeguseks on teenustevahetus
mitmekesistunud ja esikohale on tõusnud äriteenused (üle 40% kogu käibest) ning eriti
finantsteenused, mis on infoühiskonna tunnussektoriks. Suurim teenuste eksportija maailmas
on USA. Olulised teenuste pakkujad on Euroopa riigid, kellest esiviieteistkümnesse mahuvad
Valdav osa riike ostab rohkem teenuseid kui müüb. Sellised olid praktiliselt kõik Lõuna riigid
(välja arvatud paar turismimaad), kõik Ida riigid ja isegi mitmed kõrgeltarenenud lääneriigid
(Jaapan, Saksamaa, Kanada, Rootsi, Soome jt.). Teenuste puhtaid eksportijaid on vähe ja nende
hulgas on täiesti eriline koht USA-l. Selles valdkonnas kontrollib USA veel maailmamajandust,
kui ka mujal on talle tekkinud tõsiseid konkurente.
Teenuste ostu- ja müügi geograafiliste suundade kohta on rahvusvahelist statistikat veel liiga
vähe. Kuid päris tõenäoline on, et teenustekaubandus koondub veel rohkem Põhja piiresse kui
kauplemine aineliste hüvedega. Ka on teenustevoolud märksa ebasümmeetrilisemad, isegi Põhja
riikide eneste vahel, kuna Põhja ning Lõuna vahel on need peaaegu täiesti ühepoolsed: Põhi
müüb, Lõuna ostab. Teenuste vallas ei kujuta Ida-Aasia endast veel iseseisvat turgu.
Rahavood ületavad mahult kaugelt kauba- ja teenustevahetuse. Aasta jooksul liigub riigist riiki
kaugelt üle 100 triljoni USD. Tõsi, valdav osa sellest on spekulatiivne, kursikõikumiste pealt
teenitav juhuslik ja lühiajaline liikumine, millel maailmamajanduse jaoks pole mingeid
tõsisemaid tagajärgi. Seevastu on suure tähtsusega kapitali tootmisotstarbeline investeerimine
välisriikidesse, dividendide tagasiliikumine, riiklikud laenud, majadusabi. Rahavoogudena on
teatav tähtsus ka eraisikute rahaülekannetel.
Me nägime, et transnatsionaalide kapital pärineb peaaegu eranditult Põhjast ja mahutatakse ka
peamiselt Põhja, vähemal määral vaherühma riikidesse. Neis voogudes kapitali mahutamine kas
ületab dividende või on nendega vähemal tasakaalus. Investeeringud tooraine, kütuse ja
põllumajandussaaduste tootmiseks päris Lõunas on aga viimasel ajal õige väikseks jäänud ja
dividendide tagasivool varemtehtud investeeringutelt on tihti suuremgi. Tagajärjena voolab
kapital hoopis vaesest Lõunast rikkasse Põhja.
Jäädes võlgu teenuste eest ja defitsiiti kapitalivooludes, ei suuda paljud Lõuna riigid mõlemat
korvata ka oma, üldjuhul odavate kaupade ekspordiga. Tuleb kas taotleda abi või võtta laenusid.
Majandusabist on palju rohkem olnud juttu kui asja. Kõigepealt ei ole see kunagi olnud suur, kui
välja arvata vahest poliitilistel kaalutlustel "vaba maailma bastionidele" või "Vabaduse saartele"
antud abi. Edasi moodustab suure osa majandusabist humanitaar- või näljaabi, mis võimaldab
Põhja riikidel lahti saada oma seismajäänud tarbekaupadest või toiduainetest ega erguta kuidagi
Lõuna riikide majanduse arengut. Veel rohkem antakse abi aga sõjalisel eesmärgil võitluseks
kommunismi või imperialismi või islami fundamentalismi või mõne muu poliitilise tondi vastu,
kasutamiseks kohalikes või koguni kodusõdades, mis majandust ainult laastasid.
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Paljukiidetud majandusabi on võrreldud keskaegsete Siiami kuningate poliitikaga, kes kinkisid
oma vaenlastele karjakaupa pühasid valgeid elevante, mille ülalpidamiskulud vaenlase
riigikassa laostasid. On vaid üks piirkond, kus võrdlemisi suur majandusabi tõesti kasuks tuli Ida-Aasia, täpsemalt neli uut industriaalmaad Korea, Taivan, Hongkong ja Singapur.
Laene võeti ja anti heameelega, kuni Lõuna- ja ka Ida-riikide võlakoorem nii suureks kasvas, et
sellest sai praegusaegse maailmamajanduse üks tõsisemaid probleeme. Võlakriis leidis aset 80ndatel aastatel ja pole praegusekski ületatud. Häda on selles, et ka laenud kulutati enamasti
ebaproduktiivselt või siis transnatsionaalsete ettevõtete kohalemeelitamiseks eriti soodsate
tingimustega, ilma et riik-natsiooni rahvamajandus sellest midagi oleks võitnud. Jällegi oskasid
ainukestena isegi väga suuri laene omaenda majanduse jaluleaitamiseks ära kasutada Ida-Aasia
uusindustriaalmaad.
Absoluutsed võlasummad on suurimad vaherühma kuuluvatel riikidel Ladina-Ameerikas,
Vahemeremaades, ka Ida-Euroopas, siis veel Indoneesias ja Egiptusel. Vaevalt on juhuslik, et
just neisse riikidesse investeerivad ka transnatsionaalsed ettevõtted üsna palju. Näib nii, et riiklik
laen ongi mõeldud pinna ettevalmistamiseks oma transnatsionaali sissetungiks, antakse mitte
niivõrd arengumaale, kuivõrd sellele transnatsionaalile. Tõestada seda väidet on muidugi väga
raske, kuid ometi on see väga tõenäoline. Loomulikult ei suuda siis arengumaa võetud laenu
tasuda ja muutub lootusetuks võlgnikuks.
Päris Lõuna riikide välisvõlg on absoluutväärtuselt küll palju väiksem, kuid niisama lootusetu
või veelgi lootusetum, sest nende riikide kaubaeksport on väike ja odavneb järjest, muu ekspordi
võimalused on aga täiesti tühised.
Näib nii, et majandusabi ja laenude andmine on praegusajal vahend, mille abil Põhi valitseb,
kontrollib ja suunab Lõuna arengut, vahend, mis asendab varasemat koloniaalvallutust ja ülemvõimu. Et aga see vahend nii edukalt töötab, selles on muidugi süüdi Lõuna riikide endi
ühiskondlik, kultuuriline ja majanduslik mahajäämus.
Majandusabist ja laenudest palju soodsamini on vähemalt mõnele Lõuna riigile mõjunud
eraisikute rahaülekanded, täpsemalt võõrsil töötavate kaasmaalaste rahasaadetised kodumaale
jäänud sugulastele ja sõpradele, aga ka säästudega kojutulek.
Eraisikud teevad rahaülekandeid sugulastele üle riigipiiri tihti. Ent Põhja riikide vahel on
sellised rahavood enamvähem tasakaalus. Lõuna inimesed on jällegi nii vaesed, et neil pole raha
välismaale saatmiseks. Olulist voogu kujutavad endast ainult ülekanded Põhjast mõnesse Lõuna
või vaherühma riiki. Põhja majanduse mõõtudega võrreldes on needki väga väikesed, kuid
Lõuna seisukohalt on pilt teine. Võõrsil viibijate poolt koju saadetud raha moodustas 1988.
aastal kaubaekspordi maksumusest: Egiptuses 75,3%, Bangladeshis 60,0%, Pakistanis 46,3%,
Portugalis 33,1%, Sri Lankas 24,3% jne. Näeme, et tegemist on väga olulise toetusega saavale
riik-natsioonile. Silma torkab ka, et rahaülekandeid saavad peamiselt Vahemeremaad ja LõunaAasia riigid - maad, kust viimasel ajal on palju väljarändeid Euroopasse. Euroopa aga piirab
sisserändamist, ka kaotab osa ümberasunuid pikapeale sideme kodumaaga, nii et see rahavoog
peaks edaspidi vähenema.
Kokkuvõttes saab teha vaid sellise järelduse, et maailmamajanduse praegune korraldust tekitab,
säilitab ja isegi suurendab Põhja ning Lõuna kontrasti. Selle leevendamist, arengutasemete
võrdsustumist ei ole kuskilgi peale Ida-Aasia näha.
Kaubanduspoliitikad
17-18. sajandit (tööstusühiskonna algusaeg) iseloomustas merkantiilne – turgusid kaitsev
poliitika. Brittide kui juhtiva tööstusmaa kõrvaletõrjumine toimus just USA ja Saksa turge
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kaitsva poliitika – oma tööstust kaitsva poliitika tulemusena. 1930ndail ja 1970ndail olid
samuti neomerkantilismi ilmingud. Riigiti kaitseb siiani oma turgusid Lõuna-Korea ja
tegelikult ka Jaapan.
Üldjuhul on riigid importi piiranud ja eksporti toetatud, et säilitada oma inimeste tööhõivet.
Need ongi kaubanduspoliitika kaks poolt. Impordi piiramine jaguneb kahe põhivaldkonna
vahel:
Tollid tõstavad impordi hinda ja suruvad selle konkurentsist välja. Tollid on reeglina
kõrgemad lõpptoodangule ja madalamad toormele.
Mittetariifsed
piirangud,
nagu
impordikvoodid,
-litsentsid,
juurdemaksud,
dumpinguvastased meetmed, sildistamise, tervisekaitse ja turvalisuse reeglid erinevad
sisereeglid nagu tolliformaalsused ja dokumentatsioon, kohalikud piirangud, valitsuse
tellimused oma tootjaile, vahetuskursi manipulatsioonid jms.
Tollitariifid on pärast II Maailmasõda rahvusvaheliste lepete tulemusena langenud keskmsielt
ca 10 korda 40% juurest 4% juurde. Paraku on oluliselt aga laienenud mittetariifsete
piirangute “arsenal”, mille mõju on kohati tugevamgi kui tollide puhul.
Ekspordipoliitika soodustab eksporttootmist, et tagada kodustele ettevõtetele suurem
tootmismaht ja seega ka efektiivsus. Riigid jagavad: finants- ja maksutoetusi,
ekspordikrediidite ja garantiisid, peavad ülal ekspordiagentuure, loovad ekspordi tootmise ja
vabatsoone. Maailma suurvõimud sõlmivad ka nõrgemate riikidega "vabatahtlike
ekspordikitsenduste kokkuleppeid" ja kitsendavad võimalike konkurentide võimalusi
kehtestades näiteks strateegiliste toodete-tehnoloogiate embargo. Varasematel aegadel oli
tüüpiliseks ekspordi soodustamise vahendiks rahvusvaluuta devalveerimine, mis odavdas
eksporti.
Omaette nähtus on USA kaubanduspoliitika, millel on olnud oluline mõju ülemaailmsele
tootmisele. Välishangete määrus (Offshore Assembly Provision) võimaldab nimelt odava töö
teostamise välisriikides, peamiselt Mehhikos ja Ida-Aasias ja mis on mõjutanud oluliselt
USA elektroonikatööstust. Tugevaima majandusena on USA pidevalt surunud
vabakaubanduse peale, kuid on sageli kasutanud ka tollipoliitikat ning muid meetmeid teatud
oma huvide läbisurumiseks.
1974 võeti USAs vastu Kaubandusseadus ja Strategic Trade Policy, mida iseloomustas
uusprotektsionistlik lähenemine. See põhines “õiglusel USA vaatepunktist lähtudes” ja oli
kaugel vabakaubanduse põhimõtetest. 1988 rakendus USAs Omnibuss Trade and
Competitiveness Act, mille “Super 301” punkt ehk “raudkang”, sätestas unilateraalse
lähenemise kaubanduspoliitikas GATTi multilateraalse asemel. Selle alusel rakendatakse
piiravaid poliitikaid “ebaausate” riikide, mitte üksikute tööstusharude suhtes. 2001 “lajatas”
Bushi administratsioon 30% terasetollid hoolimata WTO ja teiste tootjate protestidest. USA
on tugevalt liikunud arendava riigi suunas.
Riikide ja regioonide majandusarengu poliitikad
Siin käsitletav riiklike poliitikate grupp vastab ingliskeelsele mõistele “industrial policy”, mis
tööstuspoliitikaks tõlgituna oleks eksitav. Riiklikud majandusarengupoliitika (MAP) on
esiteks reguleeriv suunates riiklike vahenditega investeeringuid, tööturgu, tehnoloogia siiret,
väikeettevõtluse arengut ja tootmise ümberkorraldamist. Teiseks võib riik otseselt osaleda
ettevõtluses omaniku-investorina ja sel moel suunatata vastavate valdkondade arengut seda
vahetult kontrollides. Kolmandaks saab riik majandust mõjutada seaduste, regulatsioonide ja
muidugi maksudega, millega majandusruumis toimetajaid sunnitakse ühel või teisel moel
käituma. Neljandaks loob riik agentuurid, mis ettevõtteid nõustavad, korraldavad nende
suhteid, aitavad leida uusi turge ja tehnoloogiaid jne., jne.
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Näitena võib tuua keskkonnaregulatsioonid, millega riigid sunnivad saastaval elukeskkonda
ohustaval tootmise riigist lahkuma ja ettevõtteid investeerima uude tehnoloogiasse. Teiseks
investeerivad riigid ise olulisel määral keskkonnainfrastruktuuri. Kolmandaks tellivad riigid
oma ettevõtetelt vastavaid seadmeid, suurendades seega uue turu mahtu. Neljandaks osalevad
riigid
keskkonnatehnoloogiate
väljatöötamisel,
eraldades
suuri
vahendeid
keskkonnateadusele ja spetsialistide ettevalmistamisele ülikoolis.
Euroopale on üldiselt iseloomulik riiklike poliitikate rakendamine majanduse korraldamisel.
Samuti regionaalpoliitika – teatud geograafilistele aladele suunatud meetmed ennekõike
tööpuududuse vähendamiseks, rõhuasetusega siis keskuspiirkonna dominandi vähendamiseks
(eriti Prantsusmaa ja Rootsi), riigi teatud osade mahajäämuse vähendamiseks või ka vanade
tööstusalade restruktureerimiseks (eriti ÜK ja Saksamaa). Üldine tunnus on ka liikuvate
välisinvesteeringute meelitamine ja 1980ndatest privatiseerimislaine, millega anti varem
natsionaliseeritud ettevõtted erakapitali majandada. Mitmed varasemalt riigi poolt
kontrollitud valdkonnad nagu telekommunikatsioon ja pangandus avati väliskonkurentsile.
Prantsusmaal on ajalooliselt tugev keskriigi traditsioon. Prantsusmaale on omane oma
ettevõtete arendamine, tugev sekkumine omanikuna, pankade kontroll. Riiklike
programmidena toimub kiiresti kasvavate harude arendamine: 4 Grands Programmes tuuma-,
lennunduse-, kosmose ja elektroonikatööstuses.
SLV on föderaalriik, kuid keskvalitsus on rakendanud väga rikkalikke meetmeid riigi
majanduse ja teatud harude konkurentsivõime tõstmiseks ja võtmeharude tehnoloogilise
arengu tagamiseks. SLV-le on iseloomulik ettevõtluse tugev kodune konkurents. Samas on
mitmed huvigrupid, ennekõike regionaalsed kaubanduskojad, nõus paljudes asjades kokku
leppima, toimuvad läbirääkimised ametiühingute ja ametikoolidega. Landid teostavad
omakorda tugevat arenduspoliitikat. 1990ndatel on Saksa majandust aga tugevasti
pidurdanud liitumine SDV-ga.
ÜK erineb oluliselt Kontinentaaleuroopast. ÜK sõjajärgne poliitika pole olnud järjepidev,
seda isegi samade valitsuste kabinetisoleku ajal. 1960ndate keskpaiga tööpartei
planeerimiskurssi ei suudetud tagada, sellest loobuti ja lõpptulemusena sattus ÜK suure riigi
osakaaluga majandus 1970ndate lõpuks väga raskesse seisu. 1979. alanud Thatcheri
turuideoloogia ja massprivatiseerimine kahandas riigi osaluse majanduses, ka sellistest
harudes nagu transport ja energeetika. Omakorda kasvasid talumatuks mitete regioonide
sotsiaalprobleemid, kusjuures London kippus ülmaliste rahaturgude keskusena üle
kuumenema. Praegu taas võimutsevad leiborid üritavad taas enam rakendada arendava riigi
mudelit ja anda eduka Šoti mudeli näitel enam rolli ka Inglismaa regioonidele.
USA on praktiseerinud föderaalvalitsuse poolset mittesekkumispoliitikat, piirdudes
makroskaala fiskaal- ja monetaarpoliitikatega. Loodud on erasektori toimimiseks soodsat
kliimat. Siiski on föderaalvalitsus päästnud ka väga suuri ettevõtteid nagu Lockheed Martini
1971 ja Chrysleri 1979. Samuti on Small Business Administration stimuleerinud uute
väikeettevõtete teket. Ka riigi tellimused, seda eriti sõjanduses on väga oluliselt mõjutanud
tööstuse arengut.
Otsesekkumine toimub USA-s osariigi ja omavalitsuse tasandil, mis on viinud välja teravale
konkurentsile. Tüüpilisim abi ettevõtlusele on osariigi garanteeritud võlakirjad, kuid
kasutusel on ka laenud, otsetoetused ja muud meetmed. Pea kõik osariigid eraldavad raha nn.
promotsioonifondidesse, on sisse seadnud agentuurid ja kontorid väljaspool saamaks endale
investeeringuid.
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Jaapani majanduspoliitika on oluliselt sekkuvam kui Anglo-ameerika maades või isegi
Kontinentaaleuroopas ja on iseloomustatav kultuurilisel traditsioonidel põhineva olulisemate
huvigruppide konsensusega loomaks konkurentsivõimelist majandust. See on ka väga
pragmaatiline, arvestades Jaapani loodusressursside vaesust, mis on sundinud Jaapanit üles
ehitama tugevat tööstusbaasi ja kaubandussüsteemi. Riik ei ole siin sekkunud otsese
omanikuna (Jaapani avalik sektor on üks väiksemaid arenenud maades), vaid strateegilise
juhendajana.
Võtmeinstitutsioon on Jaapanis MITI (Ministry of Trade and Industry), mille ülesanded on:
Keskpikkade ennustuste ja struktuuripoliitikasoovituste tegemine, sh. “soovitavate”
plaanide ja visioonide koostamine erasektori tarvis ning Jaapani ja väliskonkurentide
võrdlevate konkurentsivõime analüüside tegemine;
Soovitused kapitalimahutuste tegemisel strateegilistes majandusharudes, millega MITI
kaasab valitsuse ja valitsuse osalusega pangad, Rahandusministeerium koondab
kommertspankadele laenud. Rahaabi saamine tähendab ettevõttele nõuannetega
arvestamise kohustust.
Valib tuleviku võtmeharud ja koostab nende arengupoliitika ning meetmete kompleksi.
Enne 1980ndaid oli põhitegevus suunatud nn. “beebitööstuste” kaitsmisele
väliskonkurentsi eest. Ametlik protektsionism hüljati 1980ndatel ja asendati finantsabi,
maksusoodustuste ja “uurimiskartellide” moodustamisega.
Formuleerib tööstuspoliitika taanduvate harude tarvis: (1) määrab “struktuurselt
taanduvad” harud, (2) vastutav ministeerium koostab stabiliseerimisplaani MITI
tööstusstruktuuri nõukoguga konsulteerides, (3) tootmise sulgemise kulud kantakse nii
avaliku kui ka erasektori poolt.
MITI on soodustanud tehnosiiret Jaapanisse, hoidnud üleval kodus konkurentsi, mis on
surunud alla tootmiskulud, sundinud ettevõtteid ühinema saavutamaks mastaabiefekti. Siiski
ei ole need poliitikad olnud alati edukad. Näiteks ei õnnestunud seda teha autotööstuses.
Alguses keskendus MITI alusharude nagu teras ja keemiatööstus arendamisele, saavutades
1970ndate alguseks enneolematud kasvunäitajad, mis aga omakorda tõi kaasa suured
probleemid riigi sees. 1974 avaldas MITI oma esimese pikaajalise visiooni eraldades
“päikesetõusu” ja “–loojagu” tööstused ja poliitika suunati uue elektroonikatööstuse
arendamisse. MITI on kasutanud tööstusliku elutsükli kõverat. Jaapan on arendus- kuid ei ole
kindlasti keskplaneerimisega riik, pigem “juhendatud turumajandus”, kus on säilunud tugev
siseriiklik konkurents.
Uustööstusmaad on väga erinevad suuruse ja muude näitajate poolest, kuid riigi roll nende
majanduste arendamisel on kõigil keskne! Tegemist on arendusriikidega, mis sekkuvad
jõuliselt majandusse. Samas on rakendatavad meetmed väga erinevad varieerudes riigi
otsesest omandusest (Prantsuse mudel) suunava tegevuseni (Jaapani mudel). Selgelt eristatav
on Ladina-Ameerika sisemise arendamisse suunatud protektsionism (enesevarustamine) ja
Aasia maade “käed eemale” eksportorientatsiooniga poliitika.
Võib välja tuua kolme liiki arengumaade poliitikaid:
Siseressursside eksport (toore, poolfabrikaat) - Aafrika
Importi asendav tööstusarendus - Ladina-Ameerika
Ekspordile suunatud tööstusarendus - Aasia
Ladina-Ameerika maad praktiseerisid 1960ndatel väga kõrgeid tarbekaupade tolle (kuni
300%). Ekspordiorientatsiooniga maadele oli tüüpiline ka esimeses etapis valuutade
devalveerimine (nii nagu ka Eesti tegi 1992).
86

20. Rahvusvahelised (hiid)ettevõtted (RVE). Definitsioon
Maailmamajanduse peamiseks pööritajaks ja muutjaks on saanud rahvusvahelised ettevõtted
(RVE) ehk korporatsioonid (RVK) (transnational corporations – TNC või multinational
corporations – MNC). Üle piiride sunnib ettevõtteid mastaabisäästu taotlus (Vt. David
Ricardo võrdleva eelise teooria) – suuremas mahus tootmine on efektiivsem – ja soov
kontrollida välisturgusid või ressursse. Rahvusvahelise tootmise ja kaubavahetuse on teinud
võimalikuks transpordi- ja sidetehnoloogiate, eriti lennunduse ja inteneti areng.
ÜRO andmetel oli maailmas 1998. aastal üle 45000 RVE kogukäibega üle 11 triljonit USD ja
töötajate koguarvuga 35 miljonit. Maailma 500 suurimast ettevõttest pärines USA-st 185,
Kanadast 12, EL-st 156, Šveitsist 11, Norrast 3, Jaapanist 100, Lõuna-Koreast 9, Hiinast 6,
Taiwanilt 2, Austraaliast 7, Brasiiliast 3, Indiast, Malaisiast, Venemaalt, Mehhikost ja
Venezuelast igaühest 1. RVE annavad ligi poole maailma tööstustoodangust, kusjuures 75%
kaubavahetusest toimub rahvusvaheliste firmade vahel.
100 maailma suurima majandusüksuse seas on pooleks riike ja RVE-sid, ning viimaste osakaal
kasvab kiiresti (tabel 1). Suuremates RVE-des töötab sadu tuhandeid inimesi ja nende müügitulu
ulatub sadadesse miljarditesse kroonidesse. RVEd on peamised investeerijad teistesse
maadesse, paigutades otseinvesteeringutena ca 50 triljonit krooni aastas.
Definitsioon: RVE (1) osaleb majandustegevuses enam kui ühes riigis, (2) kasutab maade ja
regioonide vahelisi geograafilisi erinevusi, (3) on geograafiliselt paindlik, nihutades ressursse
ja eri operatsioone erinevate maailma kohtade vahel.
Rahvusvahelistumise põhjused ja RVE põlvkonnad
RVE esmane huvi oli saada juurdepääs (loodus)ressurssidele, näiteks maakidele, naftale
või soojale kliimale kasvatamaks seal troopilisi kultuure. Teine rahvusvahelistumisele
tõukaja on soov laieneda uutele turgudele: leida uusi tarbijaid ja suurendada sel moel
tootmismahtust tulenevat mastaabisäästu.
Kolmandaks üritatakse ennekõike sihtmaa energeetilisi või tööjõuressursse kasutades säästa
tootmiskulusid. Kui Saksamaa keskmine tunnipalk on 220 USAs 200 krooni, siis LõunaEuroopa maades ja Mehhikos on see ca 60 ning Aafrikas ja näiteks Sri Lankas vaid mõni
kroon. Eesmärk võib olla ka muuta tootmine efektiivsemaks või konkurentsivõimelisemaks
kasutades mingi tootmispiirkonna oskustöölisi, teadmisi või ka mainet.
Neljandaks võib põhjus olla poliitiline: suurendada kohalolekut ja kontrolli sihtriigi
majanduses, olla nii valmis tulevasteks sealsete ressursside kasutamiseks või turu
laiendamiseks.
Viiendaks võib kapitalimahutuse põhjus olla sihtmaa kultuuris, mis sobib lähtemaa
ettevõttele ning lubab seal tootmist lihtsamalt korraldada. Näiteks on Põhjamaade ja eriti
Soome ettevõtted teinud Eestisse suuri kapitalimahutusi, kuna siinne majandus, suhtluskultuur
ja töötajate tööoskused on küllalt sarnased.
Esimesed transnatsionaalid olidki Euroopa eesõigustatud kaubanduskompaniid, näiteks Briti
Ida-India Kompanii või Hudson Bay Company, kes tegelesid ülemeremaade saaduste (vürtside,
karusnahkade) kokkuostu ja turustamisega Euroopas. Need ettevõtted sõltusid päritolumaa
valitsusest ja tegutsesid selle otsesel toetusel asumaade koloniseerimisel.
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Tabel 1. 100 suurimat majandusvõimu 1998.
Riigid - rahvatulu
USA
Jaapan
Saksamaa
Prantsusmaa
Suurbritannia
Itaalia
Hiina+Hongkong
Brasiilia
Kanada
Hispaania
India
Madalmaad
Mehhiko
Austraalia
Korea Vabariik
Venemaa
Argentina
Šveits
Belgia
Rootsi
Austria
Türgi
Taani
(Hongkong
Norra
Poola
Indoneesia
Tai
Soome
Kreeka
Lõuna-Aafrika
Iraan
Portugal
Colombia
Iisrael
Singapur
Venezuela
Malaisia
Egiptus
Filipiinid
Tšiili
Iirimaa
Pakistan
Peruu
Uus-Meremaa
Tšehhi Vabariik
Alžeeria
Ungari
Bangladesh
Ukraina

7921,3
4089,9
2122,7
1466,2
1263,8
1166,2
1087,2
758,0
612,2
553,7
421,3
388,7
380,9
380,6
369,9
337,9
324,1
284,8
259,0
226,9
217,2
200,5
176,4
158,3)
152,1
150,8
138,5
134,4
124,3
122,9
119,0
109,6
106,4
106,1
95,2
95,1
81,3
79,8
79,2
78,9
71,3
67,5
63,2
61,1
55,8
51,8
46,5
45,6
44,0
42,7

Firmad - käive mlrd. USD
General Motors 161,3
DaimlerChrysler 154,6
Ford Motor
144,4
Val-Mart Stores 139,2
Mitsui
109,4
Itochu
108,7
Mitsubishi
107,2
Exxon
100,7
General Electric 100,5
Toyota Motor
99,7
Royal Dutch Shell 93,7
Marubeni
93,6
Sumitomo
89,0
IBM
81,7
AXA
78,7
Citigroup
76,4
Volkswagen
76,3
Nippon T&T
76,1
Nippon Life Insur.76,1
BP Amoco
68,3
Nissho Iwai
67,7
Siemens
66,0
Allianz
64,8
Hitachi
62,4
US Postal Service 60,1
Matsushita Elect. 59,8
Nestle
59,5
Credit Suisse
59,1
Philip Morris
57,8
ING Group
56,5
Boeing
56,2
AT&T
53,6
Sony
53,2
Metro
52,1
Nissan Motor
51,5
Bank of America 51,5
FIAT
51,0
Honda Motor
48,7
Assicurazioni Gen.48,4
Mobil
47,7
Hewlett Packard 47,1
Deutsche Bank 45,2
Unilever
44,9
State Farm Insur. 44,6
Dai-Ichi MLI
44,5
Veba Group
43,5
HSBC Holdings 43,3
Toshiba
41,5
Renault
41,4
Sears Roebuck 41,3

Teine põlvkond RVE tegeles kolooniates juba põllumajandussaaduste tootmisega istandustes
või maavarade kaevandamisega, toorme esmase töötlemise ja sisseveoga päritolumaale XIX
sajandi lõpust alates. Need ettevõtted töötasid jätkuvalt suunal emamaa-koloonia, kuid tegelesid
juba ka tootmisega. Algul tegutsesid nad “oma” kolooniates valitsuse toetusel, hiljem laiendasid
aga tegevust mujalegi. Selle perioodi ettevõtetest on ehk tuntuim Royal Dutch Shell –
naftakompanii.
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Kolmas põlvkond RVE tekkis edukatest tööstusettevõtetest, mis laiendasid naabrite juures
turgusid või soovisid saada juurepääsu strateegilistele ressurssidele (toore, tööjõud, teadmised).
Alates 1950-test toimus ettevõtluse kiire rahvusvahelistumine, milles oli tooniandvaks USA
ettevõtete sissetung Euroopa turgudele. Samas sai ka teoks tootmisüksuste üleüldine
kontsentratsioon, tööstustoodangu nomenklatuuri laienemine. Reaktiivreisilennukite
kasutuselevõtuga 1960ndatel sai laialdane rahvusvaheline äri ülepea võimalikuks.
Alates 1980ndaist sai alguse rahvusvahelistumise uus kvaliteet ja neljanda põlvkonna RVE-de
teke. Varasemad fordistlikud ühest keskusest juhitud tööstusettevõtetest formeerusid sisuliselt
võrgustikuna toimivad finants- ja teeninduskonglomeraadid, mille tegevuse põhirõhk on
tootearendusel ja brändi turundusel ja mille otseses omanduses ei pruugi enam olla ühtegi
tootmisüksust. Tänu tootmise ja toodete keerukuse kasvule ja ühtlasi toodete elutsükli
lühenemisele tuli jäik juhtimissüsteem asendada paindlikumaga. Kohalikel jaotus- ja
tootmisvõrgustikel on suur iseotsustamisõigus, nad peavad vaid täitma lepingulisi kohustusi ja
järgima suurkontserni kultuuri ja põhinorme.
1990ndate lõpust saab eristada virtuaalsed RVE (VRVE), mis sündisid tänu interneti
massilisele kasutuselevõtuga. VRVE toimetavad võrgus ja tegelevad teadmiste ja info
töötlemise ja edastamisega. Nad on oluliseks teenusepakkujaks just rahvusvahelistele
ettevõtetele. VRVEid iseloomustab suhteline väiksus, ülim paindlikkus ja dünaamika: kiire kasv
ja kahanemine.
Tänaseks on rahvusvahelistumine, ettevõtete võrgustumine ja “ketistumine” toimunud enamuses
tootmisharudes ja alates 1980ndatest kasvava tempoga ka teenuste vallas. RVK-d on praktiliselt
monopoliseerinud kolm tootmisvaldkonda:
1) Kõrgtehnoloogia (biotehnoloogia, ravimid, IT, teadusaparatuur, elektroonika,
telekommunikatsioonitehnoloogiad, uued materjalid), kus on kõrge risk ja kasum ning
kus vajatakse hiiglaslikke ressursse arendustöö tarvis.
2) Suuremahulise vooluliini kesktehnoloogia - tarbekaupade tootmine (autod, rehvid,
koduelektroonika, televiisorid, külmikud jms.), kus on võimalik tööoperatsioone jagada
odava töö maadesse ja mille müügitööl kasutatakse brändide loomisel
massikommunikatsioonivahendeid.
3) Masstootmise brändi-tarbekaubad (sigaretid, limonaadid, pesupulbrid, hambapastad,
hügieenitarbed jms.), kus on müügieduks taas vajalik massiline meediareklaam.
RVK organisatsiooni tüübid ja käitumine emamaa järgi
Hiidettevõtte juhtimine on keeruline, sest tegemist on suure eri maades ja kontinentidelgi
kümnetes ja sadades üksustes paikneva organisatsiooniga. RVE organisatsiooniline korraldus
sõltub mõistagi ettevõtte tegevusvaldkonnast: limonaadi toota on ju märksa lihtsam kui
kõrgtehnoloogilist tööstussisseseadet.
Oluliselt mõjutavad organisatsioonide ülesehitust ja organisatsiooniteooriad ning asjade kulg
ajaloos. Nii eristatakse 20 sajandil nelja RVE organisatsioonilist tüüpi.
1) Mitmerahvuseline ettevõte toimib iseseisvate ettevõtete ühendusena, mis teeb
koostööd teatud strateegilise eelise (turustamisel, toorme hankel) saavutamisel. Tuli
esmalt kasutusse sõdadevahelisel ajal, mil rahvusvaheline kaubandus oli
turukaitsemeetmete taasrakendamise tõttu madalseisus.
2) Rahvusvaheline ettevõte on juba keskselt koordineeritud kooslus, mille allüksused on
küll kohtadel suure iseotsustamisõigusega, kuid kus finantsotsused, kontroll,
tootearendus ja ka ettevõttekultuur peab järgima keskkontori otsuseid. See
organisatsioonitüüp oli iseloomulik ameerika ettevõtetele II Maailmasõja järgse
ekspansiooni perioodil.
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3) Klassikaline globaalne kontsern on keskselt ja jäigalt kontrollitud “globaalse toote”
turustusvõrk. Näiteks Ford, Coca-Cola rakendasid seda juba 1900ndal ja Jaapani
kontsernid ka 1970ndail. Selle mudeli suur puudus on kohaliku eripära ja teadmiste
eiramine.
4) Kompleksne globaalne kontsern moodustub enamasti uue ja/või teenindusmajanduse
harudesse, kus on oluline kõrge loovus ja/või kultuuriliste eripärade arvestamine, kuid
samas ka tootmise või teatud operatsioonide juures. Näiteks on siin Rootsi-Šveitsi
kontsern ABB, mille hüüdlause kõlab “the art of being local worldwide”.
Olulisim RVE organsatsiooniline erinevus tuleneb aga nende päritolust. Kaugeltki tõene ei
ole Eestiski levinud seisukoht nagu ei oleks kapitalil rahvust. Rahvusvaheliste kontsernide
organisatsiooniline ülesehitus ja töökultuur, maailmaturul käitumise strateegiad ja mis kõige
olulisem – juhtimine ja tootearendus lähtuvad valdavalt emamaa tavadest.
Ilmselgelt on ka kodumaistel RVK-del suurim mõju emamaa poliitika kujundamisele: olgu
selleks siis diplomaatiline noot, tollirežiimi karmistamine või koguni väike relvakonflikt
arengumaades, kus riigil tuleb esindada “vaba maailma” huve.
Üldiselt kehtib reegel, mille kohaselt väikeriikidest välja kasvanud RVE-d on
rahvusvahelisemad - suurriigis toimetaval RVE-l on tegemist ka koduturul. Samas on
mõistagi tõenäosus, et väikeriigi ettevõte kasvab RVEks jälle märksa väiksem.
USA oli pärast II Maailmasõda maailma majandusvõim, mille ettevõtted teostasid 1960ndal
aastal ligi poole välisotseinvesteeringutest. Kuigi USA RVE osakaal Maailmas on langenud
veerandini on nad siiani ülekaalus. USA ettevõtted alustasid oma tegevust välismaal Kanadas,
hiljem Lääne-Euroopas, eelkõige Suurbritannias ja veelgi hiljem Kagu-Aasias, Mehhikos ja
mujal Ladina-Ameerikas.
USA RVE on kasutanud kõiki tootmise üle piiride viimisest tulenevaid eeliseid, alustades
ressursside ja turu hõlvamisest lõpetades poliitiliste põhjustega. Et USA RVK olid globaalse
majanduse pioneerid, siis on nende suurtöösturid nagu autotootjad GM ja Ford ning toitu ja
kodukeemiat tootvad kontsernid nagu Coca-Cola ja Procter & Gamble end sihtturgudel hästi
sisse seadnud.
USA RVK on välisturgudel reeglina agressiivsed, kuna on harjunud tegutsema muutlikel
kodustel kapitaliturgudel, kust nad koguvad suurema osa vajaminevast kapitalist. Müüt kapitali
rahvusetusest tulebki ilmselt USAst, kust pärit ettevõtete strateegiad on väga kasumikesksed:
otsitakse odavamaid tootmisvõimalusi, kasutakse palju allhankijaid, mistõttu investeeritakse
palju välja. Kuna USA RVKde seas on suur osakaal vana majanduse ettevõtetel (toit, keemia),
siis valdab neil küllalt hierarhiline ja jäik korporatiivne kultuur (teine tüüp).
Lääne-Euroopast, eelkõige Suurbritanniast ja Madalmaadest on pärit vanimad RVEd. Hiljem
lisandusid Saksa, Šveitsi, veel hiljem Prantsuse, Itaalia ja Põhjamaade päritolu ettevõtted, mujalt
on neid veel vähe. RVE kogukapitalist on Euroopa päritoluga 30% ringis. Euroopa RVEd on
kõige mitmekesisemad, nende hulgas on veel arvukalt teise põlvkonna omi, kes tegutsesid
peamiselt kolooniates ja sõltuvates maades. Nii leidub Euroopa ettevõtete osakondi kõikjal
maailmas, näiteks Mustas Aafrikas, mis on üldjuhul väljaspool RVE huve-, tegutsevad praegugi
üksnes Euroopa ettevõtted. Peamiseks tegevuspiirkonnaks on siiski teised Euroopa riigid, USA
ja vahemeremaad, sakslastel ka Ladina-Ameerika. Viimasel ajal ka Aasia.
ÜK tuntuimad RVE on eeskätt toiduainetetööstuse ja elektrikaupade kontsernid. Ajalooliselt on
ÜK RVK-d tegutsenud endistes kolooniates ja dominioonides: Põhja-Ameerika, Lääne-Euroopa
ja Austraalia on saanud 4/5 koguinvesteeringuist. Aasias on ÜK investeeringud vaid 6%. Alates
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1970ndaist sai ÜK majanduslangusest tingituna ise välisinvesteeringute sihtmaaks. Briti RVE
iseloomulikuks jooneks on olnud ühelt poolt nende koloniaalminevikust pärit traditsioonid ja
teisalt avatud kapitaliturg (börs) analoogselt USAga, ning kolmandaks tihe koostöö USA RVEga, seda ilmselt tänu inglise keele kasutamisele ja analoogse ärikultuuri tõttu.
Saksamaa on tõusis angloameeriklastele oluliseks konkurendiks alates 1960-test, mil tema
välisinvesteeringud on kasvasid 2-2,5 korda kiiremini (1960-73). 70% Saksa ettevõtted on
keskendunud keemia (38%), elektrimasiaehituse (17%) ja autode (16%) valdkonda. Kolm
kuuest Saksa suuremast kontsernist on keemiaettvõtted (Hoechst, BASF ja Bayern), VW
autoehituses, Siemens elektroonikas ja Deutsche Bank rahanduses.
Saksamaa RVE organisatoorse kultuuri eripäraks on nende konservatiivsus ja finantsiline
alalhoidlikkus, mistõttu Saksa ettevõtted on majanduskriisides märksa stabiilsemad. Saksa
ettevõtete eripäraks on ka ühistulisus (regionaalsed kommertskojad) ja riigi (Land) oluline
osakaal omanike ringis, mistõttu püütakse hoida tegevust ettevõtte sisesena ja välditakse
allhankeid. Saksa ettevõtted kasutavad palju pangalaene, mistõttu nende ettevõtmised on
suhteliselt kitsalt fokuseeritud ja arendusrahade osakaal on tagasihoidlik.
Maailmas on olulisimaks Saksa RVE sihtmaaks olnud USA ja Euroopa lähinaabrid (turg), kuhu
on paigutatud 80% investeeringuist. Arengumaade seas on ülekaalus Ladina-Ameerika (90%) ja
seal langeb omakorda 74% Brasiiliale, põhjuseks sõjaaegsed investeeringud ja arvukas saksa
kogukond.
Jaapani RVK-d on eelkirjeldatuist oluliselt erinevad. Jaapani ettevõtted rahvusvahelistusid
alates 1970ndaist, kuid kasvasid siis ja 1980ndail rahvusvahelistel turgudel väga kiiresti, nende
osa maailma välisotseinvesteeringuis tõusis üle 10%. Jaapani ettevõtted tegutsesid algul IdaAasias, Kagu-Aasias ja Austraalias, 1980-ndatel rajasid kaubanduskompaniide (jaapanipäraselt
sogo šoša) võrgustiku USA-s ja Euroopas ja kui turg kasvas või kui sihtmaa seda nõudis, siis
rajati hiljem ka koostehased.
Jaapani ettevõtted ei taha kodust lahkuda: välismaal töötab kõigest 2-3% Jaapani ettevõtete
tööjõust ja needki peamiselt turunduses ja monteerimises. Jaapani ettevõtete
välisinvesteeringutest on vaid neljandik tööstuses (Saksamaal näiteks 90%, Euroopas 76% ja
Ameerikas 64%). Jaapanlased kontsentreerunud eeskätt müügitööle ja teenindusele, välja
minnakse vaid turgu hõivama. Jaapani ettevõtted on maalt viinud välja eeskätt tekstiili-õmbluse
ja metallitöötlemise, seda eeskätt lähedastesse Aasia odava töö maadesse.
Jaapani tööstustootmises on toonindvaks 7 pikkade traditsioonidega konglomeraati –
horisontaalset keiretsut, mille juhtkonna paremaks ja vasakuks käeks on pank ja sogo šoša.
Kolme vanimat Mitsubishi, Mitsui ja Sumitomo pärinevad ajaloolistest ettevõtlusperekondadest
zaibatsudest. Siit tulenevalt on Jaapani ettevõtluse korraldus stabiilne, kuid samas väga aeglaselt
uuenev. Eriline on ka Jaapani finantssüsteem: iga keiretsu juurde kuuluv pank toimib pigem kui
ettevõtte rahakassa. Vertikaalne keiretsu kujutab endast konglomeraatide omanduses olevat
tööstusettevõtet, mis konkureerib teiste keiretsude sama sektori ettevõtetega.
Taoline struktuur tähendab, et kontroll Jaapani majanduse üle on koondunud väga väikese arvu
inimeste kätte, mis omakorda mõjutab avaliku poliitika teostamist: äri kontrollib Jaapani
avalikku sektorit. Jaapan ongi ilmselge näide turumajanduslikus arendusriigist, mida
iseloomustab väga tugev riiklik sekkumine majandusse. Jaapani kurikuulus kaubandus- ja
tööstusministeerium (Ministry of Trade and Industry - MITI) on teostanud pärast II
Maailmasõda sihikindlat tööstus- ja arenduspoliitikat, tõstmaks Jaapani ettevõtete
konkurentsivõimet ja see on toonud Jaapanile ka 1970-80ndail edu.
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1990ndail on aga Jaapani majandus sattunud kriisi, sest selle suurtööstuse korraldamisel
üliedukas hierarhiline mudel ei sobi eriti infoühiskonda, mille võtmeharud vajavad pigem
loovust. Jaapani juba pikka aega väldanud majanduskriisi põhjuseks on omakorda panganduse
reformimine, mis lõi segi traditsioonilised finantsskeemid, majanduse ülekontsentratsioonist
tingitud kinnisvarakrahh, elanikkonna kiire vananemisega kasvavad sotsiaalkulutused ja lõpuks
ka ettevõtete juhtimist halvav põlvkonnavahetus (suur osa Jaapani korporatiivsest ja poliitilisest
eliidist on väga kõrges eas).
Korea ettevõtete rahvusvahelistumine toimus 1980ndatest alates Jaapani mudeli järgi.
Kasutades odavama tööjõu eelist on Korea Chaebolid ujutanud maailmaturu üle odavate autode,
koduelektroonika jms. toodanguga. Koreas on riigi sekkumine majanduse arendamisse veelgi
põhjalikum kui Jaapanis: kogu riigi elanikkond on massiteabevahendites teostatava ajupesu abil
mobiliseeritud “püha eesmärgi” saavutamisele – jõuda Jaapanist ette. Esialgu tundub Koread
saatvat ka edu – seni on suuremaid kriise suudetud vältida.
Hiina (Taivani) RVEd on omakorda hoopis teisetüübilise organisatsiooniga: valdavalt
väikeettevõtetest koosnevad võrgustikud. Olles vähemalt sama usinad tööinimesed kui
jaapanlased-korealased, on hiinlastel enam ettevõtlikkust ja tahet end läbi ettevõtluse
teostada. Üle maailma toimivad hiina soost, õigemini hiina eri regioonide
ettevõtlusvõrgustikud, mille sisesuhteid korraldavad kindlad ajalooliselt paika pandud
kirjutamata reeglid ja usaldus.
Tegemist on globaalse äriga, millel ei ole küll tuntud kaubamärke, kuid ei piirdu kaugeltki
Hiina restoranidega. Hiinlased on olulisteks ettevõtjateks Malaisias, USAs ja paljudes teistes
maades, kus on olemas hiina kogukonnad. Hiina väikeettevõtete edukus teatud tootegruppide
valmistamisel suurte globaalsete kontsernide partneritena on hämmastav. Näiteks on ka see
Hewlett Paccardi sülearvuti, millega seda teksti praegu kirjutan valmisatud Taiwanis. Nii
nagu ca 70% kõikides maailma sülearvutitest (!).
Maades, kus valitsevad hiinlased ise, puna-Hiinas, kapitalistlikus Taiwanis, Hongkongis ja
Singapuris on riigi roll ettevõtluse arengu planeerimisel ja ettevõtlusvõrgustike tegevuse
suunamisel määrav. Riik osaleb ettevõtluses kinnisvaraomanikuna, planeerib ja koordineerib
uute majanduste arenduspoliitikat ning peab läbirääkimisi võimalike suurinvestoritega.
Aastal 1960 olid kõik nimetatud ülivaesed ja kirjaoskamatud maad. Tänu sihikindlale
haridusele panustamisele ja arenduspoliitikate teostamisele on kolm viimast saavutanud ühe
inimpõlve jooksul Lääneriikide elatustaseme. Hiina Rahvavabariik on sinna 10% ületava
SKP kasvu teel.
Erinevalt Jaapanist-Koreast, kus riiklikku poliitikat kontrollivad suureettevõtete omanikud,
on hiinlastel riigitüüri juures poliitiline eliit. Sealjuures on valitsemismeetodid veelgi vähem
demokraatlikud kui Jaapanis-Koreas. Igal juhul on ülemaailmses konkurentsis Hiina
riigikapitalismi ja ettevõtlusvõrgustike mudel olnud üliedukas.
Põhjamaade (va. Taani, mille ettevõtete organisatsioon meenutab pigem hiina võrgustikke),
RVE mudel on Aasia maadega võrreldes, kus inimesed on pigem vahendid ettevõtete
eesmärkide saavutamisel, pea vastupidine. Inimene on Põhjamaades riikliku hoolitsuse
keskmes, kusjuures väga jõulised ametiühingud on suutnud luua reaalse sotsiaaldemokraatia,
sotsialismi, kus kuni 60% rahvatulust jaotatakse läbi riigisektori solidaarsusprintsiipi
arvestades ümber. Nii on Põhjamaade heaoluühiskondadele iseloomulik riigi veelgi suurem
roll, seda küll ennekõike elanike hariduse (!) ja sotsiaalse heaolu korraldamisel.
Riiklike arenguagentuuride tegevus ja koostöö ettevõtetega on “sünnitanud” terve rea
globaalseid kontserne, näiteks Nokia või Ericssoni, mis on Põhjamaad viinud maailma
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kõrgtehnoloogilise tootmise tippu. Näiteks oli Nokial aastal 2002 ca 35% mobiiltelefonide
turuosa, järgmised konkurendid olid 10% kandis.
Põhjamaade tänased globaalsed ettevõtted alustasid toorme, ennekõike puidu ja metalli
hankimise ja töötlemisega. Nendes valdkondades koguti kapital. Nii kuuluvad maailma
puidu-paberiettevõtete tippu just Soome-Rootsi RVEd. Hiljem lisandus tänu riiklikele
arendus-,
tehnoloogiaja
hariduspoliitikatele
mikroelektroonika
ja
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinev tootmine. Igatahes on ka Põhjamaade
“sotsialistlik” majandusmudel osutunud ülimalt edukaks, viies need veel 1960ndail küllalt
vaesed maad maailma tehnoarengu liidriteks.
RVE globaalne paiknemine – peakorterite ja arendusüksuste asukohad
Kui RVE on saanud globaalne kontsern (GK), tuleb konkurentsis püsimiseks oma kontorid
paigutada maailma rahakeskustesse. Nii mõnigi hiidettevõtteks kasvanud RVE on oma
peakorteri asukohta muutnud. Üldjuhul koonduvad peakorterid maailma suurlinnadesse, seda
esiteks rõhutamaks oma kohalolekut maailma vägevate seas, teiseks olemaks lähedal
finantsinstitutsioonidele ja kolmandaks leidmaks piisaval hulgal kõrgel tasemel töötajaid.
Nii ongi enim RVE peakortereid ja regionaalsed keskusi koondunud samadesse linnadesse
suurimate pankade peakorterite ja börsidega: New Yorki, Londonisse ja Tokyosse.
Teisiti paigutuvad RVE uurimis- ja arendusüksused ja tehnoloogiakeskused. Et uute
tehnoloogiate uuringud ja arendustöö (U&A, inglise keeles Research and Development –
R&D) on ülikallis ja vajab veelgi professionaalsemat kitsalt spetsialiseerunud tööjõudu kui
peakorterid, siis paigutavad RVEd oma U&A üksused sageli teadusülikoolide juurde,
enamasti viimaste juurde rajatud teadusparkidesse või tehnoloogiakeskustesse.
Edukamad teaduspargid asuvad suurlinnadest väljaspool, küll neist mitte kaugel. Maailma
tuntuimad kõrgtehnoloogiapiirkonnad paiknevadki vanade teadusülikoolide vahetus
läheduses: näiteks Silicon Valley Stanfordi Ülikooli (San Fransisco), Route 128
Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT, Boston), Cambridge teaduspark Cambridge
Ülikooli (London) läheduses. Ka meie lähinaabrite Rootsi-Soome edukad uue tehnoloogia
“pesad” asuvad näiteks Lundi, Upsala ja Oulu ülikoolide vahetus läheduses.
Valdav osa RVE, ka muidu kõige rahvusvahelisimad USA ettevõtted hoiavad oma U&A
üksused kodus. Ainult juhul kui väljaspool on välja arendatud ettevõttele strateegiliselt
oluline tehnoloogia, võib kõne alla tulla uurimis-arenduslabori paigutamine teise riiki.
Üldjuhul on siin kaks põhjust. Esiteks ei ole uues kohas võimalik kiiresti leida U&A tarvis
vajalikke töötajaid. Pidevas konkurentsis olev ettevõte ei saa lubada arendusprotsessi
peatumist mitmeks aastaks. Teiseks teevad riigid kõikvõimaliku toetuste ja tööjõu
ettevalmistamise näol, et RVE oma üksusi just kodus laiendaksid.
Oluline osa USA ja Euroopa RVE U&A on kattunud riiklike sõjaliste ja ka sotsiaalsete
tellimustega. Siit omakorda tuleneb paljude tehnoloogiate salastatus ja vaba levitamise keeld:
ettevõtted, kes on seotud sõjaliste või kosmoseprojektidega ei soovi loomulikult sattuda
mõjuvõimsate riiklike asutuste ebasoosingusse ja jälgivad enamasti kehtestatud reegleid.
Enamus kõrgtehnoloogia valdkonnas tegutsevaid RVE suunab teatud osa oma vahenditest
uute toodete arendusprotsessi ja ka riskikapitali fondidesse (venture and seed capital)
lootuses leida uusi turul edukaid tehnoloogilisi lahendusi ja tooteid ning käivitada uusi
ettevõtteid. Enamuses riikides osalevad taoliste fondides ka riiklikud agentuurid ja fondid.
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Hoolimata riiklikust toetusest otsivad RVE globaalsel turul kindlust, mistõttu eriti just
kõrgtehnoloogiasektoris sõlmitakse palju strateegilisi liite. Sageli viib koostöö ettevõtete
liitumiseni või ka ülevõtmiseni tugevama partneri poolt. Liitumisi toimub enam just
majanduslanguse aegadel, mil osad ettevõtted sattuvad raskustesse. Koostööd teevad
ettevõtted aga ka teatud eraldi valdkondades näiteks turustamisel või tehnoloogiaarenduses.
Lisaks RVE omavahelisele koostööle, püüavad nad riske maandada ka tootmise või
müügitöö väljaandmisega: allahanke ja müügivõrgustike loomisega.
21. Horisontaalse maailma tegevus: RVE-d ja riikide suhted
Euroopale on üldiselt iseloomulik riiklike poliitikate rakendamine majanduse korraldamisel.
Ühine joon kõigile on regionaalpoliitikad – teatud geograafilistele aladele suunatud meetmed
ennekõike tööpuududuse vähendamiseks, rõhuasetusega siis keskuspiirkonna dominandi
vähendamiseks (P.), teatud riigi osade mahajäämuse vähendamiseks (Mezzogieorno I-s) või
ka vanade tööstusalade restruktureerimiseks (ÜK ja Saksamaa).
Üldine tunnus on ka liikuvate välisinvesteeringute meelitamine ja 1980ndatest
privatiseerimislaine, millega anti varem natsionaliseeritud ettevõtted erakapitali majandada.
Mitmed varasemalt riigi poolt kontrollitud valdkonnad nagu telekommunikatsioon ja
pangandus avati väliskonkurentsile.
Prantsusmaa ajalooliselt tugev keskriigi traditsioon.
Oma ettevõtete arendamine, tugev sekkumine, pankade kontroll,
Kasvusektori harude arendamine: 4 Grands Programmes tuuma-, lennunduse-, kosmose ja
elektroonikatööstuses.
SLV on föderaalriik, kuid keskvalitsus on rakendanud väga rikkalikke meetmeid riigi
majanduse ja teatud harude konkurentsivõime tõstmiseks ja võtmeharude tehnoloogilise
arengu tagamiseks.
SLV-le on iseloomulik tugev kodune konkurents.
Samas on mitmed huvigrupid nõus paljudes asjades kokku leppima, harmoonilised
läbirääkimised ametiühingute ja ametikoolidega
Landid teostavad tugevat arenduspoliitikat.
1990ndatel on Saksa majandust aga tugevasti pidurdanud liitumine SDV-ga, mis on toonud
kaasa:
1) kaubandusdefitsiidi
2) kõrge struktuurse tööpuuduse Idas
3) Kõrge inflatsioon tänu eelarvedefitsiidile
4) Kõrged intressid
ÜK erineb oluliselt kontinentaaleuroopast. ÜK sõjajärgne poliitika pole olnud järjepidev,
seda isegi samade valitsuste juures:
1950ndad – ärikliima loomine, koduse nõudluse tagamine
1960ndate keskpaigas tööpartei suundus planeerimiskursile, kuid ei suutnud seda tagada
avaliku defitsiidi tõttu.
1970-74 valitsus taandus otsesest sekkumisest ja pärast muutusi võttis suuna selgele
strateegilisele juhtimisele
1979 Thatcheri turuideoloogia
USA on praktiseerinud föderaalvalitsuse poolset mittesekkumispooliitikat, piirdudes
makroskaala fiskaal- ja monetaarpoliitikatega. Loodud on erasektori toimimiseks soodsat
kliimat. Siiski on föderaalvalitsus päästnud ka väga suuri ettevõtteid nagi Lockheed 1971 ja
94

Crysler 1979. Samuti on Small Business Administration stimuleerinud uute väikeettevõtete
teket. Ka riigi tellimused, seda eriti sõjanduses on väga oluliselt mõjutanud tööstuse arengut.
Otsesekkumine toimub USA-s osariigi ja omavalitsuse tasandil, mis on viinud välja teravale
konkurentsile. Tüüpilisim abi ettevõtlusele on osariigi garanteeritud võlakirjad, kuid
kasutusel on ka laenud, otsetoetused ja muud meetmed. Pea kõik osariigid eraldavad raha nn.
promotsioonifondidesse, on sisse seadnud agentuurid ja kontorid väljaspool saamaks endale
investeeringuid.
Omaette nähtus on USA kaubanduspoliitika, millel on oluline mõju ülemaailmsele tootmisele
– nimelt Offshore Assembly Provision (OAP), mida kasutatakse odava töö teostamiseks
välisriikides, peamiselt Mehhikos ja Ida-Aasias ja mis on mõjutanud oluliselt USA
elektroonikatööstust. Tugevaima majandusena on USA pidevalt surunud vabakaubanduse
peale, kuid on sageli kasutanud ka tollipoliitikat ning muid meetmeid teatud oma huvide
läbisurumiseks. 1974 võeti vastu Kaubandusseadus, mida iseloomustas Strategic Trade
Policy (STP) põhine uusprotektsionistlik lähenemine, põhinedes “õiglusel USA vaatepunktist
lähtudes” ja kaugenedes vabakaubanduse põhimõtetest. Tõenäoliselt oli siin põhjuseks püüe
vähendada USA suurt kaubandusdefitsiiti. Järgmise sammuna rakendas USA Omnibuss
Trade and Competitiveness Act (OTCA) 1988, mille “Super 301” punkt nimetatud ka
“raudkangina”, sätestas unilateraalse lähenemise kaubanduspoliitikas GATTi multilateraalse
asemel. Selle alusel rakendatakse piiravaid poliitikaid tervete “ebaausate” riikide, mitte
üksikute tööstusharude suhtes. USA on tugevalt liikunud arendava riigi suunas.
Jaapani majanduspoliitika on oluliselt interventsionistlikum kui Anglo-ameerika maades või
isegi Kontinentaaleuroopas ja on iseloomustatav kultuurilisel traditsioonidel põhineva
olulisemate huvigruppide konsensusega dünaamilise konkurentsivõimelise majanduse
loomisel. See on ka väga pragmaatiline arvestades Jaapani loodusressursside vaesust, mis on
sundinud Jaapanit üles ehitama tugevat tööstusbaasi ja kaubandussüsteemi. Riik ei ole siin
sekkunud otsese omanikuna (Jaapani avalik sektor on üks väiksemaid arenenud maades),
vaid strateegilise juhendajana.
Võtmeinstitutsioon on siis MITI (Ministry of Trade and Industry), mille ülesanded on:
1) Keskpikkade ennustuste ja vastavate struktuuripoliitika soovituste tegemine
• “Soovitavate” plaanide ja visioonide koostamine erasektori tarvis
• Jaapani ja väliskonkurentide võrdlevate konkurentsivõime analüüside tegemine
2) Soovitused kapitalimahutuste tegemisel strateegilistes majandusharudes
• Kaasab valitsuse ja valitsuse osalusega pangad
• Rahandusministeerium teen kommertspankadele soovitused strateegiakohaste laenude
suhtes
• Rahaabiga kaasneb tähendab nõuannetega arvestamist
3) Selekteerib tuleviku võtmeharud ja koostab nende arengu poliitika ning meetmete
kompleksi
• Enne 1980ndaid oli põhitegevus suunatud vastavate harude kaitsmisele väliskonkurentsi
eest
• Protektsionism hüljati 1980ndatel ja asendati finantsabi, maksusoodustuste ja
“uurimiskartellide” moodustamist
4) Formuleerib tööstuspoliitika taanduvate harude tarvis.
• Määrab “struktuurselt taanduvad” harud
• Vastutav ministeerium koostab stabiliseerimisplaani MITI tööstusstruktuuri nõukoguga
konsulteerides
• Tootmise sulgemise kulud kantakse nii avaliku kui ka erasektori poolt.
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MITI on tegelenud ja soodustanud tehnosiiret Jaapanisse, hoidnud üleval kodus konkurentsi,
mis on surunud alla kulud, sundinud ettevõtteid ühinema saavutamaks mastaabiefekti. Siiski
ei ole need poliitikad olnud alati edukad. Näiteks ei õnnestunud seda teha autotööstuses.
Alguses keskendus MITI alusharude nagu teras ja keemiatööstus arendamisele, saavutades
1970ndate alguseks enneolematud kasvunäitajad, mis aga omakorda tõi kaasa suured
probleemid riigi sees. 1974 avaldas MITI oma esimese pikaajalise visiooni eraldades
“päikesetõusu” ja “–loojagu” tööstused ja poliitika suunati uue elektroonikatööstuse
arendamisse. MITI On kasutanud tööstusliku elutsükli kõverat.
Pärast sõda oli Jaapani kaubanduspoliitika äärmiselt protektsionistlik. Seda juba ressursside
vähesuse korvamiseks. Investeeringute teostamine nii sisse kui välja on jäänud jätkuvalt
tugevalt kontrollituks. Ehkki välisettevõtted toimetavad Jaapani turul, ei ole nad kunagi
suutnud endi tegevust oluliselt laiendada. Jaapani enda välisinvesteeringud kasvasid kiiresti
alles alates 1970ndatest. Seda aga paljuski kaubandusvõrgustike ja ka koostetehaste (jupid
tulevad ikkagi Jaapanist) arvel. See ei toimus aga esmalt väidetavalt Euroopa ja USA
poliitikate survel ja hiljem juba tänu totaalses kaubandusülejäägis oleva Jaapani jeeni olulise
tugevnemise tõttu, millega tootmine Jaapanis muutus ülikalliks. Viimane põhjustas ka
Jaapani majandusime “mulli” lõhkemise 1980ndate lõpus ja pidevad probleemid 1990ndatel.
Jaapan on arendus- kuid ei ole kindlasti keskplaneerimisega riik, vaid “juhendatud
turumajandus”, kus on säilunud tugev siseriiklik konkurents.
Uustööstusmaad on väga erinevad suuruse ja muude näitajate poolest, kuid riigi roll nende
majanduste arendamisel on kõigil keskne! Tegemist on arendusriikidega, mis sekkuvad
jõuliselt majanduse arengusse. Samas on rakendatavad meetmed väga erinevad varieerudes
riigi otsesest omandusest (Prantsuse mudel) suunava tegevuseni (Jaapani mudel). Selgelt
eristatav on ja Ladina-Ameerika sisemise arendamisse suunatud protektsionism
(enesevarustamine) ja Aasia maade “käed eemale” eksportorientatsiooniga poliitika.
Võib välja tuua kolme liiki arengumaade poliitikaid:
1) Siseressursside eksport (toore, poolfabrikaat)
2) Importi asendav tööstusarendus
Ladina-Ameerika
(1) Kodune tarbekaupade tootmine
(2) Kodune vahekaupade tootmine
(3) Kodune kapitalikaupade tootmine
3) Ekspordile suunatud tööstusarendus
Aasia





Ladina-Ameerika maad praktiseerisid 1960ndatel väga kõrgeid tarbekaupade tolle (kuni
300%). Ekspordiorientatsioonil oli tüüpiline ka esimese etapis valuutade devalveerimine (nii
nagu ka Eesti tegi 1992).
Väiksemad riigid on valinud kõrge konkurentsivõimega ekspordile suunatud tee. Seda juba
väikeriigi lootusetuse tõttu saavutada isegi tarbekaupade tootmisel mastaabiefekti ja
konkurentsivõimet. Hiljem ei ole avatud väikeriigil mõtet ka valuutat devalveerida, kuna
paljud kaubad ja toore tuleb sisse osta.
Rahvusvahelistumise positiivsed ja negatiivsed efektid emamaadele ja sisenevatele maadele.
Kaudsed poliitikad ja otseläbirääkimised: poolte eesmärgid, tingimused ja soodustused
(keskkonnatingimused, sisendfaktorid, oskustööjõud
investeeringud, tehnosiire, ekspordi
kasv, töökohad, jms.).
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22. Välisotseinvesteeringud (VOI) ja eksporditootmise tsoonid
Välisotseinvesteering (VOI) on mingisse riiki või regiooni väljastpoolt teostatud
rahapaigutus. Erinevalt portfelliinvesteeringust, kus ostetakse vabalt kaubeldavaid aktsiaid,
on VOI puhul tegemist reaalse fikseeritud investeeringuga ettevõtte põhivarasse, mida
erinevalt börsiinvesteeringust ei saa kiiresti realiseerida.
VOI peamised teostajad on RVK-d. VOI praktika algas suuremahuliselt selle sajandi algul,
kuid pärast II MS oli kasv eriti suur, mil VOI kasvas kaks korda kiiremini kui SKP ja
eksport. Peamised VOI teostajad on USA, ÜK ja mõned Euroopa maadest pärit RVEd. 47%
tuleb 7 riigist. Liider oli 1995 USA 26%-ga, järgnesid ÜK 11,7%, JPN 11,2%, Saksa 8,6% ja
FRA 7,4%. Samas olid vastavad numbrid 1960 47%, 18,3%, 0,7%, 1,2% ja 6,1%.
Läbi ajaloo on rahvusvahelistumine olnud eeskätt USA ja siis Briti ning veel mõne Euroopa
suure maa “äri”. 1950-test 1970-ni oli USA RVE osatähtsus pidevalt 40-50% juures. Ja kui
1960-tel haarasid USA ja Briti RVE-d 2/3 kogumahust, siis 1985 on nende osakaal langenud
alla poole. Samas kasvas Saksamaa osa 1,2% juurest 8,4 ja Jaapani tähtsus koguni 0,7%-lt
11,7%-ni, olles platseerunud 3 kohale ja tänaseks ilmselt juba teisele kohale. Jõuliselt on RVKde ülemaailmsesse võitluse sekkunud Aasia uusindustriaalmaade (NIC), eeskätt Taivanilt ja
Lõuna-Korea kontsernid.
Samas ei vasta aga tõele arvamus nagu investeeriks RVK-d peamiselt arengumaadesse. See
tendents on pigem vähenenud: kui 1938 aastal paigutati 66% maailma VOI arengumaadesse,
siis 1985-ks oli see langenud veerandini. See tähendab, et arenenud riigid mitte ei domineeri
ainult investeerivate ettevõtete lähtemaadena (97% kõikidest välisinvesteeringutest), vaid üha
enam ka sihtmaadena. Tegelikult tähendab Tabel. Investeeringute bilanss VOI kordaja alusel
see
seda,
et
toormehinnad
ja
1975
1983
1995
toormetehnoloogiad on suhteliselt üha
Lääne Euroopa
1,2
1,56
odavnenud, samas kui tipptehnoloogiate
USA
4,48
1,66
väljatöötamine ja lõpptarbimine on üha enam
Jaapan
10,65
12,32
17,2
väärtustunud. Samuti tähendab taoline
väljaminevad
tendents tegelikult Põhja ja Lõuna
VOI kordaja = -----------------------arenguvahe
edasist
suurenemist
ja
globaalsete vastuolude kasvu.
Toimunud on oluline muutus ka arenenud riikides. Kui pärast sõda olid VOI-d USA-st sõjas
kannatanud Euroopasse, siis 80-tel toimus pööre ja 1985 saavutati vastupidine olukord. Siin on
võimalik välja tuua olulised tendentsid kolme globaalse bloki majanduslikes strateegiates. Kui
USA oli sõjast väljudes ainuvõimas majandusjõud, siis Euroopa ja Jaapan on talle kiiresti järele
tulnud ja paljuski ette läinud. Just USA lõuna ja lääneosariigid olid 1980-tel nendeks
piirkondadeks, mis püüdsid haarata investeeringuid nii kodumaalt, Jaapanist kui ka Euroopast.
Euroopast tõrjus kapitali väljas siinsed tugevad ametiühingud ja riiklik maksupoliitika, Jaapan
vedas kapitali välja nii riikliku ekspansioonipoliitika kui ka kiiresti kasvanud sisemiste hindade
tulemusel (jeeni tõus dollari suhtes). USA on muutunud kapitali netoeksportijast selle
importijaks.
Arengumaade suhtes on VOI-d jaotunud äärmiselt ebaühtlaselt. Suurima osa on saanud Ladina
Ameerika ja eriti Kariibi mere piirkond (USA). Kiiresti kasvavaks investeeringute polügoniks
on tõusnud Ida-Aasia
Maailmas viimase 10-15 aasta kõige tähelepanuväärseim nähtus ongi tõenäoliselt varasemate
kapitali suureksportijate USA ja Suurbritannia muutumine kapitali importijaks, kusjuures eriti
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tugev kapitalivahetus toimub nende maade endi vahel. Piltlikult öeldes on ÜK pigem Ameerika
kui Euroopa majandusruumis.
Olulised nihked on toimunud ka alates 1990-test, mil käivitus uues tasandil EL ühinemisprotsess
- USA-sse investeeritud summad on drastiliselt kahanenud - selge näide ühinemise
majanduslikult positiivsetest tulemustest.
Tänaseks on Lääneriikidest kõige enam RVE investeeringuid Kanadas, kus 4/10 töötajaist ja
terve pool tööstustoodangust tuleb välisomanduses olevatest ettevõtetest. Vastupidiseks näiteks
on Jaapan, kus vaid pool protsenti töötajaist ja 1% aktsiatest on väliskontrolli all. Suurbritannias
on tööstuses analoogsed arvud 14 ja 21, USA-s vastavalt 4 ja 8. USA-s paiknevatest
välisomanduses ettevõtete tööjõust maksavas britid 22%, Kanada 20%, muu Euroopa 40% ja
Jaapan 7%.
Kui 1938 teostati 66% arengumaadesse, siis 1995 oli nende osakaal vaid 26%.
Arenenud maad ei ole ainult peamised VOI allikad, aga ka ¾-ga valdav sihtkoht
Enamuse L-Euroopa ja Ameerika riikide VOI koefitsient (välja/sisse) oli 0,8 ja 1,5 vahel, mis
viitab ristinvesteeringutele. USA on muutunud peamisest investorist 1995. aastal peamiseks
VOI sihtmaaks 1975 1995 11% 21%





Euroopa, mis on kogu aeg olnud suur sihtmaa, osa kahanes 1975 aasta 41% pealt 1985. aasta
33%-le ja on tõusnud taas tänu ühisturu ja EL tekkele 1995. aastal 41%-le. Euroopas on
olulised kontinendi sisesed riikidevahelised investeeringud j asee kasvab viidates Euroopa
majanduse spetsialiseerumisele. Näiteks kui 1985 suundus 49% Itaalia VOI-dest EL
maadesse, siis 1994 oli EL osakaal juba 73%. Ida-Euroopa sai 1995 vaid 1,2% maailma
VOIdest.
Jaapani majanduse suletus on pigem kasvanud: kui 1975.aasta VOI koefitsent oli 10,7, siis
1995 oli see juba 17,2. Kui Jaapani osa oli 11,2% VOI-de teostajana, siis sihtmaana oli tema
osakaal vaid 0,7%(!).
Arenenud maade seas on väikeriikidel VOI-de osakaal SKP-s märksa suurem, näiteks
Beneluksi maades ca 30%, nii nagu ka ÜK-s ja Lõuna-Euroopa maades – ca 20%. Ainult
Jaapanis on see osa 0,4%. Arengumaades on suur VOI osakaal Kagu-Aasia maades ja Hiinas,
märksa väiksem osa aga Taiwanis ja L-Koreas.
VOI sektoriline jaotus ja muutused
Ajalooliselt koondusid VOI-d toormesektoritesse. 1970ndateks kasvas suurimaks tööstuse
osakaal, mis kaasnes rahvusvahelistumisega, milles omakorda kerkisid esile tootmiseks
kõrget tehnoloogilist taset ning tugevat inim- ja finantsressurssi vajavad ning samas
hinnaelastsed kaubad:
1) Tehnoloogia- ja eriti kõrgtehnoloogia;
2) Suuremahulised kesktehnoloogiakaubad ja tarbe nagu autod ja külmikud;
3) Masstoodangu brändikaubad nagu sigaretid, limonaadid, pesuvahendid jms.
VOI-de suunamine teenussektorisse on täiesti uueks fenomeniks, mis on omanud mõju ka
teiste sektori arengule. See on saanud võimalikuks tänu ülemaailmsele liberaliseerimisele –
varem kaitsti teenindussektorit (funktsioone täitsid riigiametid) strateegilise, kultuurilistel või
muudel põhjustel. VOI keskendub teenindussektoris järgmistele valdkondadele:
1) Finantsteenused (pangandus, kindlustus, raamatupidamine)
2) Kaubandusteenused (hulgimüük, turustus, jaotus)
3) Telekommunikatsioon
4) Äriteenused (konsulteerimine, reklaam, hotellid, transport ja ehitus)
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5) Mõned isikuteenused (jaekaubandus, kiirtoit)
Kaubandus- ja finantssektor haaravad 2/3 VOI-dest teeninduses.
USA VOI-d. Algtoodangu (nafta) ja tööstuse osa kahanenud, teenuste osa tõusnud 70%ni.
50% Euroopas, sh. 30% ÜK-s ja 13% Saksas, Aasias vaid 14%, sh. 3% Jaapanis
ÜK VOI-d on olnud struktuurilt stabiilsed: teenused muutmatult ca 40%, algtoodang kergelt
kahanenud, tööstus kasvanud, samas on domineerivad traditsioonilised harud nagu toit ja
tubakas (24%), kemikaalid (21%) ja paper-polügraafia (20%) ning elektroonika osa on
koguni kahanenud. Küll on oluliselt kasvanud finantsteenused ja kindlustus 67%-ni
teenustest. Ajalooliselt väga hajutatud geograafia, näiteks suurem osakaal Aafrikas ja
Austraalias. Euroopas (40%) sh. on oluline kaal Hollandil (! 40%), Ülemaailmselt on tähtis
USA - 32%.
Saksa VOId kasvasid kiiresti 1960ndatest alates ja stabiliseerusid 1980ndatel. Tööstus on
kahanenud 1980ndate 60% pealt 1995 30%-ni, kuid "lõhnab" oluliselt kõrg-tehnoloogia järgi.
Finantssektor on 36% esindatud, kuid jääb poole kõhnemaks kui USA või ÜK oma.
Saksa VOI on keskendunud Euroopale ja eriti Ida-Euroopale, USA osa nii nagu ka Ladina
Ameerika (sh. 60% Brasiilia, eriti Siemens) on kahanenud. Aasia osa on vaid 7%.
Jaapani VOI hakkasid kasvama alles 1980ndatest ja on tegi seda väga kiiresti, pidurdudes
siiski 1990ndate alul. Varasemalt oli domineerivaks hankesektor. 1995 oli 76% liidriks aga
teenused – NB! Erinevalt domineerivast arvamusest pole Jaapani VOI-des kunagi
domineerinud tootmine. Sellega seose Jaapani VOI geograafia muutus 1980ndatel oluliselt
muutudes turule orienteerituks ja seega nihkudes Aasiast ja Ladina-Ameerikast Euroopasse
13 19% (sh ÜK ca 40%) ja Ameerikasse 32 44%.





NIC maade uus VOI laine. Taiwani investeeringud suundusid suure kasvu alguses 1980ndatel
peamiselt USA-sse (turustus), kui nüüd on loodud laialdane allhankevõrgustik. Eriti suur
reaalsete investeeringute hulk on suundunud Hiinasse, mida aga pole statistikas näha kuna need
teostatakse läbi Hong-Kongi.
Lõuna-Korea muster on sarnane, ehkki Hiinaga suheldakse otse ja Euroopa turustuskoostetehaste osakaal on suurem (14%). Hong-Kongi VOId on väga Aasia kesksed (ca 70%)
viidates tema Ida-Lääne vahendaja staatusele. Omakorda lõviosa langeb Hiina Guangdongi
provintsile. Singapuri VOId on koondunud valdavalt Kagu-Aasiasse, mis iseloomustab
nagu Hong-Kongi puhulgi S. vahendusrolli, kolmandik on suunatud tööstusse ja 42%
finantssektorisse.
VOI riiklikud poliitikad
A. Sisenemisele suunatud
1) Valitsus vaatab üle investeeringuettepanekud
2) Teatud sektoritesse sisenemise piiramine
3) Välisomandusepiiramine koduettevõtetes
4) Kohaliku personali kohustuslik kaasamine juhtivkohtadele
5) Kohaliku äriinfo ja reeglite avalikustamine – korporatiivse "kodakondsuse" tagamine
B. Tegevusele suunatud
6) Nõudmine ettevõte tegevusse kohalike kaasamine
7) Ekspordi miinimumkoguse nõudmine
8) Nõudmised tehnoloogiasiirdeks
9) Piirkondlikud piirangud investeeringute teostamisel
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C. Kasumile ja kapitalile suunatud
10) Kapitali väljaviimise piirangud
11) Välisettevõtete kasumi maksustamine
D. VOI stimuleerimisele suunatud
12) Otsene VOI soodustamine agentuuride loomise ja soodustuste abil
RV regulatsiooni VOI-dele pole siiski siiani loodud.
Erimajandustsoonid ja nende tüübid
Tulenevalt
soodusalade
ümber
valitsevast
terminoloogilisest segadusest
ja
majandusreziimide erisusest, on soodusalade nimetusi aegade jooksul olnud kasutusel
erinevaid, kuid siiski domineerivad kaks põhitüüpi: vabakaubandusalad (free trade zones)
ja eksporttootmisalad (export processing zones). Enamus maailma soodusaladest on
kirjeldatavad nende kahe soodusalatüübi või nende kombinatsiooni kaudu. Mõlemal juhul on
tavaliselt tegemist territoriaalselt piiratud ja spetsiaalselt väljaehitatud infrastruktuuri (vesi,
elekter, side, teed, laopinnad, vahel ka tootmispinnad, laadimisseadmed jne.) omavate
aladega.
Erinevus seisab selles, et ühe puhul kasutatakse territooriumi valdavalt transiitvedude
teenindamisega seostuvaks äritegevuseks – ladustamine, pakkimine, sorteerimine jne, teisel
juhul otseseks tootmistegevuseks, kusjuures enamik toodetust müüakse ekspordiks.
Kasutusel on ka tunduvalt laiemaid soodusalasid, kuhu lisaks tootmishoonetele kuuluvad
sisse ka elurajoonid, kultuurihooned, põllumajanduslik maa jne. Soodusreziim puudutab
tavaliselt selles asuvaid ettevõtteid, mis vastavad teatud kriteeriumidele: toodavad teatud
eksporttoodangut, osutavad pangateenuseid välisklientidele. Mainitud alade jaoks ühest
nimetust ei ole kujunenud. Vahel defineeritakse ala kitsema tegevusvaldkonna terminite
kaudu (näiteks finantsteenindusele spetsialiseerumise puhul kasutatakse terminit off-shore
area. Eestikeelse vastena on enim kasutatud terminit “ettevõtluse soodusarengu piirkond”, ka
“ettevõtluse soodusala”.
Vabakaubanduspiirkond hõlmab endas kaupade ladustamishooneid, tollivabadust ning on
võimalust kaupu ladustada, töödelda, pakkida, sorteerida. Vabakaubanduspiirkondade puhul
on eesmärgiks transiidivoo sissetõmbamine. Vabakaubandustsoonid luuakse piiripunktides,
lennuväljadel, raudteesõlmedes ja teistel emamaa tolliterritooriumidel. Vabakaubandusalad
jagunevad omakorda veel vabatsoonideks (vabasadamad ja tollivabad laod),
väliskaubanduspiirkondadeks ning vabamajanduspiirkondadeks.
Vabatsoon on riigi territooriumi osa, kuhu toodud kaubad loetakse väljaspool
tolliterritooriumi asuvateks ja harilikust tollikontrollist vabastatuteks.
Vabatsooni loomise põhieesmärgiks on rahvusvahelisele kaubaliikumisele enamsoodsate
tingimuste loomine tollibarjääridega kaitstud territooriumide suhtes. Lähtekohaks on, et tulud
laekuvad mitte kaupade liikumisele kehtestatud tollimaksudest vaid kaupade liikumise ümber
moodustava majandusliku tegevuse kasumist. Tolliprotseduuride korraldamise eesmärgiks
on, et tollikorraldus oleks maksimaalselt paindlik ning kiiresti kohanev rahvusvahelise
kaubavahetuse muutuvate nõudmistega.
Vabatsoon luuakse sadamas, lennujaamas ja nendega sarnaste geograafiliste eelistega
kohtades. Vabatsooni loomist võib käsitleda vahendina oma maa transpordisõlmede
konkurentsivõime tõstmiseks rahvusvahelises kaubavahetuses ja transpordivoogude
teenindamises
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Vabatsoonid pakuvad ettevõtetele rendile ja kasutamiseks avalikke tolliladusid ning kaupade
käitlemise seadmeid, mis võimaldavad ettevõttel vastu võtta, ladustada ning eksportida nii
kodumaiseid kui ka varem imporditud kaupu. Peamine eelis eksportijale/ re-eksportijale on,
et transiitkaubad on vabastatud impordi-ekspordimaksudest ning kaupade ladustamine on
piiramata tähtajaga. Tollikontrolli vabatsooni territooriumil ei teostata, kontroll toimub
vabatsooni piiril.
Kaupadele, mis tuuakse maksuvabalt vabatsooni territooriumile, võib kohaldada vaid
töötlemisprotseduure, mis on seotud kauba säilitamise või kaubandusse ettevalmistamisega
(markeerimine, pakendamine, sorteerimine jne) – kaubanduslikud vabatsoonid. Tootmine,
monteerimine jm. tööstuslikud operatsioonid on tavalisel kindlaks määratud ja nõuavad tolli
luba ning suuremat järelevalvet, siis on tegemist tööstusliku vabatsooniga.
Vabatsoonist muule tolliterritooriumile ja sealt vabatsooni toimetatav kaup maksustatakse
vastavalt seadustele impordi- ja ekspordimaksudega. Piirkonnas tegutsevatel ettevõtetel on
ajapiiranguteta tollimaksu ja –lõivuvaba ladustamisvõimalus. Ettevõtted on vabastatud tööstusja tulumaksust. Kauba jaemüük vabatsoonis on keelatud, välja arvatud seal töötavate isikute
toitlustamiseks. Lisaks eelnimetatule püütakse tavaliselt vabatsoon luua võimalikult
bürokraatiavaba administratsiooni.
Shannoni vabatsoon Iirimaal on üks näide edukatest vabatsoonidest. Iirimaa geograafiline
positsioon – Euroopa lääneserval, omab strateegilist tähtsust trans-atlantilisele
kaubandusele, võimalust, mille on Iirimaa oma riigi majanduse ülestöötamisel edukalt ära
kasutanud. Samuti on kaasa aidanud Iirimaa majanduse kiirele arenemisele Euroopa
ühisturu suurenenud aktiivsus.
Shannoni vabatsoon, Iirimaa suurim tööstusvara, on kõrgelt arenenud ja rahvusvaheliselt
tasemel infrastruktuuriga piirkond. Vabatsooni kõrval asub Shannoni rahvusvaheline
lennujaam (nn “Iiri trans-atlantiline värav”), kiire ligipääs õhu-, mere-, rongi- ja
maanteevõrgule Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse ja Kaug-Itta. Shannon pakub ka
täisvarustuses ja -teenindusega krunte ja hooneid, mis on saadaval konkurentsivõimeliste
hinna- ja üürimääradega. Tihe side naabruses oleva tehno-pargiga, milles tegutsevad üle 70
akadeemia, uurimis- ja arenguettevõtte, Iirimaa juhtiv ülikool tehnoloogia valdkonnas–
Limerick, ning mitmed tehnoloogia uurimiskeskused. Kõrgelt haritud ja oskustega töölised
on kohapeal saadaval. Arenenud kaupade otse kättetoimetamine ning ööpäeva jooksul
kaupade kohaletoimetamise võrgustik, hästi arenenud allhanketööde ning allhanke ettevõtete
võrgustik piirkonnas. Hästi arendatud infrastruktuur ja tihedad sidemed teaduspargiga on
üks olulisi eeliseid Shannoni vabatsoonil.
Shannoni vabatsooni arengu poliitika baseerub elujõulise äritegevuse rajamises, mis on
ekspordile orienteeritud ning kasvulava majanduslikule kasumile, mille vahendiks on kõrge
kvaliteediline tehnoloogia. Piirkonnas pakutakse laia valikut rahvusvahelisi teenuseid.
Piirkonda sisenevad ettevõtted peavad vastama põhikriteeriumitele: ekspordile orienteeritus,
töökohtade loomine (minimaalselt 15 inimest 3 aasta jooksul ning kohustus kasutada
Shannoni rahvusvahelise lennujaama teenuseid).
Shannoni piirkond pakub laia tegevusteringi: impodi-ekspordi kaubandust, lennukite
juhtimis-, kaubaveo-, rentimis-, hoolde ja parandusteenust, konsultatsioone ja uurimistöid,
tarkvara ja tehnoloogia arendamist, andmetöötlust, aga samuti piirkonda teenindavaid
teenuseid - rahvusvahelist pangandust, fondide ja vara manageerimist, administratsiooni
teenuseid, kindlustusteenuseid jpm.
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Kaupade töötlemiseks on vabatsoonis kehtestatud maksuvaba sisenemine. Maksta tuleb
kaupade eest ainult siis, kui kaubad viiakse lõpuks vabatsoonist Euroopa Ühenduse turule.
Mitte-Euroopa Ühenduses olevatele piirkondadele Shannonis maksusid ei kehtestata. Lisaks
harilikele soodustustele kehtib Shannomis 24-tunnine tollimaksu vabastus kõikidele
piirkonda läbivatele kaupadele. Piirkonnas pole varjatud maksusid, ei ole piiranguid kasumi
ettevõtte kodumaale viimisega jpm.
Kasutusel olev poliitika ning usaldus piirkonna vastu on toonud Shannoni vabatsoonile
rahvusvahelise ärikeskuse reputatsiooni ning on meelitanud paljusid välisettevõtteid (seal
hulgas ka mitmeid juhtivaid, suuri korporatsioone) oma tegevuse laiendamiseks sobiva
piirkonna valikul otsustama Shannoni vabatsooni kasuks. Shannoni vabatsoonis on toimunud
tähelepanuväärselt kiire majandusaktiivsuse areng ning loodud palju uusi töökohti
rahvusvahelise kaubanduse teenindavas sektoris. Pakutavate teenuste kontseptsiooni
universaalsus on leidnud aktsepteerimist ning ka järgimist rahvusvahelisel tasandil.
Vabasadam on vabatsoonide üks alaliik, mille asukohaks on sadama territoorium. Esimene
vabasadam loodi Hamburgi vabasadamas, mis alustas tegevust 1888 aastal. Vabasadama
territoorium kuulub Hamburgi linnale, sadam rendib linnalt maad. Rendilepingud konkreetse
maatüki kasutamiseks sadamas sõlmitakse ettevõtetega tavaliselt 30 aastaks. Sadamaehitiste
ja infrastruktuuri rajamist on finantseerinud Hamburgi linn, hooned on ehitatud enamasti
erakapitali baasil.
Hamburgi vabasadam on kaubanduslik – on orienteeritud transiitkauba ümberlaadimisele,
kauba töötlemiseks vabasadamas soodustusi ei ole. Vabasadamat kasutataksegi põhiliselt
kiire käibega kaupade ümberlaadimise kohana ning suures osas tänu minimaalsele
tollipoolsele sekkumisele (vormistuse ja füüsilise kontrolli maht on viidud minimaalseks,
orienteerutakse eelinfole ja püsivatele pikaajalistele töösuhetele firmadega). Kauba
pikakajaline hoidmine ei ole majanduslikult kasulik (pinda vähe, hinnad kõrged).
Saksamaale impordiks toodavad kaubad viikase kiiresti vabasadamast välja ja paigutatakse
sageli tollilattu (seal nõutakse küll tagatist, kuid hoidmine on odavam). Hamburgi liidumaal
on 400 tolliladu.
Majanduslikult tasub vabasadam end vaid tänu suurele kointeinerite käibele. Konteinerite
töötlemine on ilma vabasadama võimalusi kasutamata vormistuslikult väga töömahukas
(võrreldes näiteks puistematerjalide ja vedelkütuste töötlemisega) ja kuna käive on suhteliselt
kiire (aastakäive on 20…30 kordne ladude maht), siis siin annab vabasadama lihtsustatud
tollivormistuse kasutamine kõige suuremat efekti.
Hamburgi vabasadamas kehtivad EL tollireeglid alates 1993.a. täies ulatuses. Hamburgi
vabasadamas töötab 800 tolliametnikku. Nende töökohad paiknevad reeglina vabatsooni
piiril kauba maismaa sisenemis- ja väljumispunktides (auto- ja raudteetransport). Kaidel
tolli ei ole. Toll kontrollib vabasadama piiril. Vabasadam on maismaal eraldatud 3m
kõrguse ühekordse taraga, seda kontrollivad tolli patrullid.
Üldine põhimõte on: transiit – toll ei taha midagi teada; eksport – toll tahab üht-teist teada;
import – toll tahab kõike teada. Põhilised riskikohad on konteinerid, vagunid, vabasadama
töötajate sõiduautod. Ainulaadne maailmas on Hamburgi sadama juures paiknev tolli
käsutuses olev konteinerite ja treilerite röntgenkontrolliseade. Põhiliselt kontrollitakse
tundmatute firmade ja kahtlastest maadest pärit konteinereid. Neid riskikohti kontrollitakse
pisteliselt. Kontrolli sagedus ja ulatus sõltub sellest, kas on tegemist EL, Saksamaa või EL
väliste kaupadega ja millise transpordivahendiga (laev, auto, rong) kaupu transporditakse.
Kõige vähem kontrollitakse laevu, kõige rohkem autosid. Suuri ja usaldusväärseid
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laofirmasid kontrollib toll väga harva, väikseid ja vähem usaldusväärseid kontrollitakse
sagedamini.
Kai äärde tulekuks laevad tolli luba ei vaja ja kohe võib (ilma tolli loata) alustada laadimislossimistöödega. Tavaliselt saab toll eelinfo saabuvate laevade ja kaupade kohta (info
piirivalvelt, agentfirmadelt jne). Meritsi vabasadamasse saabuvaid kaupu toll ei kontrolli ega
vormista, tollile on tagatud juurdepääs kauba saatedokumentidele. Toll (va narkogrupp) ei
käi kunagi laevadel, olgu tegemist vabasadamasse saabuva või sealt lahkuva laevaga.
Pistelist kaupade kontrolli tehakse kai peal (enne laevale laadimist või peale laevade
lossimist), tavaliselt lastakse operaatoril kaubad kontrollimiseks eelnevalt valmis panna
(eesmärgiks on võimalikult vähene laadimis-lossimistööde takistamine).
Vabasadamasse toodud kaupu ei maksustata ei tollimaksuga ega fiskaalmaksudega
(käibemaks, aktsiis).Tollimaksud kehtivad vastavalt EL reeglitele ja vabasadamas nende
riskide eest tagatist ei nõuta. Fiskaalmaksud kehtivad vastavalt Saksamaa seadustele ja
üldjuhul nende eest vabasadamas tagatist ei nõuta. Erandi moodustavad alkohol ja
tubakatooted, nende eest nõutakse tagatist ka vabatsoonis Saksamaa seaduste alusel.
Fiskaalmaksud laekuvad ainult Saksamaale, mitte Euroopa Liitu
Vabatsooni toodud kaupu ei kanta enne laoarvestusse , kui sinna toomisest on möödas 4
nädalat. Transiitkaubad , mis jõutakse vabatsoonist nelja nädala jooksul välja viia, ei satu
laoarvestusse ja toll ei nõua nende kohta mingit aruandlust, toll ei korja ega vormista kauba
saatedokumente ega deklaratsioone. Selle tähtaja ületamisel on aga laoarvestuse pidamine
ja tollile aruannete esitamine kohustuslik. See on ka üks põhjus, miks vabasadam on
huvitatud kiirest kauba käibest, reaalselt jääb väga vähe kaupu vabasadamasse kauemaks
kui neli nädalat.
Transiitkauba (kaup, mis ei jää EL territooriumile) väljaviimisel vabatsoonist maismaad
mööda on vormistus analoogne tavaliste piiriületuspunktidega. Konteinereid ja treilereid ei
avata. Kauba ekspordil vabasadama kaudu vabasadamasse sisseviimisel kaupa ei kontrollita
ega registreerita. Kuid vabasadama tollil on eelnev info eksporditava kauba kohta olemas,
selle esitab eksportija asukoha järgne tolliasutus, kelle nõusolekuta ja registreerimiseta ei
ole võimalik eksporti teostada. Saksamaal on loodud aastaid arvutivõrku, mis võimaldab
eelinfo kiiret edastamist. Vabasadama tollil on eelinfo saamisest kaks tundi aega otsustada,
kas ta soovib eksportkaupa kontrollida. Kahe tunni möödumisel eelinfo saamisest ja
korralduste puudumisel loetakse, et toll on andnud loa kauba laadimiseks ja ekspordiks.
Eesmärgiks on jällegi kauba liikumine võimalikult väikeste takistustega. Vabasadama kaudu
impordil on vormistus analoogne tavalise piiriületuspunktiga. Vabasadama
maismaapunktides on autodega vabatsoonist väljatoodavate transiit- ja importkaupade jaoks
eraldi läbipääsud – st , et tegeletakse kas ainult transiidiga või impordiga.
Erinõuded kehtivad vabatsooni toodavatele relvadele, narkootikumidele, lõhkeainetele,
radioaktiivsetele ainetele jne. Nende kaupade vabatsooni toomisest tuleb tolli eelnevalt
informeerida. Riskikaupadeks loetakse Saksamaal relvi, arstimeid ja narkootikume. Alkohol
ja tubakatooted ei ole riskikaubad.
Töötlemine on vabasadamas lubatud, kuid see toimub vastava tolliprotseduuri
rakendamisega (deklareeritakse jne). Ei ole mingit erinevust, kas töötlemine toimub
vabasadamas või mujal tolliterritooriumil.
Vabasadama arendamisel otsitakse võimalusi vabasadama laiendamiseks. Orienteerutakse
üha rohkem konteinerite töötlemisele. Hamburgis toimuvad tõsised arutelud, et leida
võimalusi vabasadama tasuvuseks tulevikus. Probleemiks ongi , et EL siseseid kaubavedusid
ei tasu läbi sadama teha, kuna siis on vajalik tollivormistus, vabasadamata ei ole vormistust
vaja. Transiidi ümberlaadimine laevalt autole ja rongile ei anna vabasadamas eeliseid, kuna
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tollivormistus on vajalik. Seega tulevik on ümberlaadimistel laevadelt laevale. Üldiselt
nähakse (tänu pikaajalistele vabasadama traditsioonidele) tulevikku optimistlikult.
Tollivaba piirkonnas (customs free zone)kehtestatud erirežiim seisneb kaupade tollimaksu
ja lõivu vaba tähtajatu ladustamise võimaluses. Ladustatud kaupadega on lubatud tegevused,
nagu nende ümberpakkimine, parandamine – võimaldab kaupade ettevalmistamist ekspordiks
kohalikule turule, kuid eelkõige suurtele lähiturgudele, kus esinevad kaupade
impordipiirangud või erinõuded. Tollivabas piirkonnas on võimalik tollimaksu vabalt
tutvustada kaupa ja korraldada näitusi, teha turu-uuringuid. Kauba maksustamine
tollimaksuga toimub alles tollivaba piirkonnast kaupade toomisel riigi tolliterritooriumile.
Tollivaba piirkonna loomise eesmärgid on saavutada kaubavoogude suundumine läbi riigi
transpordisõlmede (sadamate ja lennuväljade), ning sellega soses saavutada kaubakäibe kasv
eelkõige transiitkaubanduse osas. Tegemist on tolliladudega. Eesmärk on saada transpordi ja
kaupade ladustamis-teenustelt täiendavat tulu, pakkuda enam tööd emamaa ettevõtetele ja
kodanikele ning seeläbi saada lisa riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvele.
Väliskaubanduse piirkond (foreign trade zone)on väliskaubanduse edendamiseks loodud
maa-ala sadamas (vabasadam), mõnes teises transpordisõlmes või sellega vahetult külgneval
territooriumil, mis on eraldatud muust tolliterritooriumist ning kus toimivad ettevõtluse
soodusalade seaduses ettenähtud soodustused.
Rakendatakse sarnast maksupoliitikat nagu vabatsooni puhul. Lubatud majandustegevuste
valdkond piirkonnas on laiem, ettevõtted võivad ladustada, müüa, lammutada, pakendada,
monteerida, jaotada, sorteerida, puhastada ning segada ja ühendada kaupu import ja
kodumaiste kaupadega. Lisaks eelloetletud töötlemisprotseduuridele võivad ettevõtted tolli
järelvalve all ka kaupu hävitada või toota. Täiendavad soodustused on välisinvesteeringutele,
ning on loodud tootmiseelised ettevõtetele, kes selles tsoonis tegutsevad.
Väliskaubanduse tsoonide loomise põhi-eesmärgiks on edendada emamaa osalust
rahvusvahelises kaubanduses. Oluline on ka tollivaba piirkonna ja sellega seotud
infrastruktuuri väljaarendamine väliskapitaliga, kui selleks puuduvad riiklikud vahendid.
Tollivaba piirkonna tegevussfäär on laiem ekspordiorientatsiooniga kaupade tootmise ja
teenindusaladega. Tollivabas piirkonnas kiirendatud väljaarendamisest tuleneb
konkurentsieelis võrreldes teiste tollivaba piirkondadega. Tegevussfääri laienemisest
tulenevalt suurem võimalus riigi ettevõtetele allhanke tööde ja teenuste osutamiseks ning
sellega seotud täiendav tööhõive ja tervendav mõju riigieelarvele. Eesmärk on ka tõsta
majanduslikku aktiivsust piirkondades, mis kannatavad ühelt poolt suure tööpuuduse all ning
teiselt poolt piirkond, mis omavad tulevikku silmas pidades majanduslikku perspektiivi.
Väliskaubanduse piirkonnas rakendatav erirežiim lubab kaupu importida väliskaubanduse
soodusalale ilma tollivormistuseta ning tolli- ja teiste tollimaksude tasumiseta. Soodusalalt
eksporditav kaup ei kuulu maksustamisele tolli- ja teiste ekspordimaksudega. Ettevõtetel on
lubatud tsoonist kaupu viia ka emamaa tolli territooriumile, sel juhul kehtivad neile kõik
emamaa seadused ja regulatsioonid. Vastupidiselt vabatsoonile võivad ettevõtted antud
tsoonis omada tootmiseks hooneid ja seadmeid lisaks renditud tolliladudele. Tegevuslepingu
alusel tegutsevale ettevõtetel on lubatud ka ekspordi-orientatsiooniga tootmist või
väliskaubanduseks vajalike teenuste osutamist.
Vabakaubandustsoone loodi, et stimuleerida majanduslikku aktiivsust väljavalitud
piirkondades. Neid hakati looma perioodil, mil oli suur tööpuudus ning mõõnaaeg maailma
kaubanduses. Tsoonide loomise sihtmärk oli rõhutatult töökohtade loomine. Primaarseks
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põhjuseks kiirele väliskaubandustsoonide kasutamisele, oli antud võimalus kasutada
väliskaubandustsoone, et vähendada imporditud kaupade pealt maksusid.
Väliskaubandustsoon oli algselt loodud peamiselt re-eksportimisele ja transporditegevusele
ning keelatud näituste korraldamisele ning tootmistegevustele. Hiljem need piirangud kaotati.
Aja möödudes jäi väliskaubandustsoonide tegevusele esialgne territoorium kitsaks, mis
kujunes piiravaks teguriks. Seejärel lubati luua alltsoone. Selle muutusega kavatseti
stimuleerida välistööstusel ümber paigutada oma tegevus emamaa territooriumile.
Majandusliku konkurentsi võitluses olid tsoonide operaatorid sunnitud pidevalt vähendama
maksumäärasid ning pakkuma järjest soodsamaid võimalusi investoreile.
Väliskaubandustsooni Nõukogu pädevuses on määrata soodustusi ning kitsendusi. Praktikas
on väliskaubandustsoonis tegutsemist kitsendavad määrused põhjustatud tugevast
vastuseisust emamaa tööstuse, ühingute ja muude allikate poolt. 1980-ndate teisest poolest
alates on toimud pidevalt väliskaubandustsoonidele antud soodustingimuste kitsendamise
protsess. Tavaliselt seisnevad kitsendused väliskaubandustsoonides tegutsevate ettevõtete
tegevuse piiramine vaid ekspordile, nõudmised, et tsoonis tegutsev ettevõte ei saaks kasutada
oma staatust, et vähendada maksusid või hoiduda teistest piirangutest imporditud osade
kasutamisel tsoonis töödeldud toodete müügil emamaal.
Eelised, mida tsoonis pakutakse, on maksusoodustused ning muud eelistatud kohtlemine.
Tsoonis paiknevad ettevõtted on vabastatud emamaa maksudest väliskaupade sissetoomiseks,
nende töötlemiseks ning re-ekspordiks. Samuti ei kuulu kaubad maksustamisele emamaa
impordimaksudega. Lisaks võivad tsoonis tegutsevad ettevõtted vabaneda kohalikest ja
riigimaksudest ning kindlustada end soodsamatel tingimustel. Põhiliseks eeliseks on
võimalus hoiduda tollimaksust. Maksumäärad on kujundatud selliselt, et tootmisosadele ja
komponentidele on kehtestatud kõrgem tollimaksumäär kui lisandunud väärtusega lõplikele
toodetele.
Tänapäeval, peamine soodustus – tollimaksust hoidumine, ei tekita endas enam piisavat
kindlust ettevõtetel ümberpaiknemiseks soodusaladesse. Siiski on ja jääb tollimaksust
vabastus kõige mõjuvamaks soodustuseks väliskaubandustsoonis.
Vabamajandustsoon
(free
economic
zone)
on
kõige
laiem
vorm
vabakaubanduspiirkondadest,
mille
eesmärk
on
lisaks
tootmistegevuse
ja
kaubandusoperatsioonidele moodustada terviklik tolli- ja maksuvaba piirkond koos kõigi
majutuse, tootmise ja teenindamise võimalustega. Vabamajandustsoon loomise eesmärk on
meelitada ligi emamaa- ja väliskapitali, uut tehnoloogiat ja saadud juhtimise kogemuse varal
kiirendada sotsiaalset ja majanduslikku arengut tsoonis.
Vabamajandustsoon pakub välisinvestoritele võimalust luua oma tootmisüksus, ühendades
maksuvabalt imporditud masinad ja seadmed, varuosad, toormaterjali ja pooltooted,
transpordivahendid ja teised tootmiseks vajalikud kapitalikaubad. Tootmisse haaratakse
uusim tehnoloogia.
Vabamajandustsoonis kehtestatakse spetsiaalne tolli ja maksurežiim. Režiim
vabamajandustsoonis lubab viljeleda väliskaubandust lihtsustatud ekspordi- ja
impordiprotseduuridega ning tegutseda vähendatud või puuduva ettevõtte tulumaksuga
rentida maad ja õigust omada tegutsemiseks ehitisi antud piirkonnas. Vabamajandustsooni
sisenevad kaubad on vabastatud või vähendatud tollimaksumääradest
Vabamajandustsoonis tegutsevatele ettevõtetele, nii emamaa kui ka välisinvestoritele
kehtestatakse võrdsed soodustingimused. Vabamajandustsoonis paiknevate ettevõtetesse
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tööliste valikul tuleb eelistada kohalikku pakutavat tööjõudu ning emamaa töölisi.
Vabamajandustsoonis töötavatele välistöölistele on kehtestatud lihtsustatud sisenemis- ja
väljumisrežiim tsooni.
Ettevõtluse soodusalad (enterprise zones) on spetsiaalsed alad, tavaliselt sisemaa linnades,
kus piirkonnas paiknevatele ettevõtetele kehtivad maksude ja muu kohtlemise osas
soodustused kohaliku ning riigivalitsuse poolt. Ettevõtluse soodusalad pole füüsiliselt
eraldatud alad ümbritsevast keskkonnast, küll aga ettevõtetele, mis paiknevad nendes
piirkondades, saab osaks enamsoodustatud kohtlemine
Ettevõtluse soodusalad on loodud lootuses taaselustada majanduslikult mahajäänud ning
rõhutud regioonid emamaal. Piirkonnas luuakse soodustuste pakett. Piirkond püüab aidata
lahendada valitsevat tööpuuduse kontsentratsiooni, eriti linnades. Pakutavad soodustuste
eesmärgid sisaldavad kohalikele töötu abirahade maksmise vähendamine ning kohalikust
taaselustatud ettevõtlusest tulenevalt omavalitsuse kulude suurendamine tulumaksu suurema
laekumise näol Tavaliselt seotakse võimalus luua ettevõtluse soodusala mõnede
kriteeriumitega – enam kui 70% piirkonna elanike sissetulek on vähe kui 80% keskmisest
sissetulekust riigis, ning tööpuuduse määr piirkonnas ületab oluliselt riigi määra.
Ettevõtluse aktiivsuse tõstmine ja töökohtade loomine on põhilised eesmärgid, kohalikud
ning riigi poolt pakutavad soodustused on mõeldud nende eesmärkide saavutamise toetuseks.
USA-s osariikide poolt kehtestatud maksusoodustused seisnevad näiteks 5%-lise laenu
andmine tsoonis ettevõtte tegutsemise alustamiseks ning ettevõtte ülestöötamiseks,
ettevõttele lisalaenu saamise võimalus oma äritegevusse iga lisandunud töötaja arvel jne. Ka
riigi poolt on võimalik kehtestada mitmeid maksusoodustusi. Näiteks tulumaksusoodustused,
emamaalt toormaterjalide tarnimise jaoks laenu andmine, samuti ettevõttele investeerimiseks
kõrgtehnoloogiliste seadmete ja vahendite soetamiseks laenu andmine, kapitali sisenemiseks
piirkonda jne.
On ka soodustusi, mis ei puuduta maksusi, näiteks paberitöö ning bürokraatia lihtsustatud
kord, mõningased järelandmised ka keskkonna ja tööohutuse nõuetele - võimalus ettevõttele
esitatud nõudeid täita mitmes järgus jne.
Ettevõtluse soodusala on erisoodustusega majanduspiirkondade kolmas põhitüüp, kus
ettevõtted on vabastatud tulumaksust ja muudest riigimaksudest teostatud investeeringute
ulatuses või teatud ajaks alandatud maksumäär edaspidi seoses uute töökohtade loomisega.
Ettevõtluse soodustuspiirkond luuakse majanduslikult vähearenenud aladele eesmärgiga
kiirendada regionaalset arengut. Puudulikult arenenud infrastruktuur ja vähem
kvalifitseeritud tööjõud on objektiivsed tegurid, mille mõju tuleb kompenseerida kaasnevate
soodustustega.
Ettevõtluse soodusala reziim on eelnevatest kõige laiahaardelisem. Soodusalal on võimalik
kehtestada tollivaba piirkonna reziim, lisaks on väliskaubandus piirkonna soodustused
laiendatud kõigile investeeringutele. Ning lisandub maksusoodustuste andmise võimalus
piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele seoses uute töökohtade loomisega.
Teaduspargid (science parks)on piirkonnad, kus on kõrgtehnoloogiliste ettevõtete suur
kontsentreeritus suurte uurimiskeskuste naabruskonnas ning seal kehtib erireziim funktsionaalsed tsoonid kõrgtehnoloogia, tehnoparkide ja regionaalsete innovaatika keskustetehnovööndite naabruses. Eesmärk on suunatud teadusarengu ja tootmise potentsiaali
arendamisele.
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Tüüpilised nõudmised teaduspargi loomiseks on piirkonnas innovatiivsete tehnoloogiliste
ideede “ühispaja” olemasolu, julge ja riskeeriva kapitali olemasolu, ning arendusliku,
uurimusliku ja tööstusliku infrastruktuuri olemasolu piirkonnas.
Teaduspargid mängivad üsna olulist rolli emamaa rahvusvahelises konkurentsivõitluses
parema positsiooni välja võitlemisel ning jätkuvaks emamaal kõrgtehnoloogiale baseeruva
majandusharu arengu toetamiseks. Teaduspargi idee on luua suurepärane innovatiivne
keskkond.
On kaks domineerivat teadusparkide tüüpi, need mis on kujunenud spontaanselt ning teised,
mis on kujundatud sihikindla tegevusega. Kuigi tänapäeval luuakse peamiselt teist tüüpi
teadusparke, siis kõige kuulsamad ja edukamad esindavad esimest tüüpi teadusparke, mõned
näited: Silicon Valley, asukoht lähedal Stanfordi Ülikoolile; Boston´s route 128, asukoht on
Massachusetsi Tehnoloogia Instituudi ja Harvard´i Ülikooli läheduses, North Carolina´s
Research Triangle Park, paikneb Duke´i ja North-Carolina ülikoolide läheduses. Need kolm
piirkonda on saanud eeskujuks paljudele teistele keskustele.
Taoliste teadusparkide puhul on peamine saavutus vastava keskkonna loomine, mis püsivalt
toodab uusi tehnoloogiaid, kogemustega professionaalseid töötajaid ning (era)ettevõtteid.
Kõrgtehnoloogilist ettevõtlust soodustatakse läbi eritingimustega piiratud maksusoodustuste,
riigi poolt laenude andmine investeeringutele ja uurimus- ja arengutegevustele. Lisaks
otsestele soodustustele, saavad kõrgtehnoloogiaga tegelevad ettevõtted sageli tulu riigiga
sõlmitavate lepingutega. Nende lepingutega toetab riik osaliselt kõige riskantsemat uurimusja arendustöid ja tootmisprojekte kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes. Kuni teadusparkides
on kõrgtehnoloogiliste firmade kontsentratsioon on suurem kui mujal riigis, toetab USA
selliseid piirkondi rohkemate soodustustega kui mujal regioonides. Eesmärgiks polegi
soodustused omaette, peamine põhjus paigutada oma äritegevust teadusparkidesse, on
saavutatav sünergiline efekt, mis iseloomustab kõige paremini teadusparkide olemust
Maksusoodustustega rahanduskeskus (off-shore centre) on piirkond, kus on loodud
stabiilsed rahandusalased institutsioonid ning vastav seadusandlus, mis võimaldavad osutada
klientidele soodsamaid finantsalaseid teenuseid.
Kogu süsteemi loomise eesmärgiks on maksusoodustusega rahanduspiirkonna loomine, mis
meelitab välismaiseid ja rahvusvahelisi panku, investeerimisfonde, laevandus-, kindlustus ja
muid firmasid registreerima vastavas piirkonnas oma filiaale. Maksusoodustusega
rahanduspiirkonna
loomine
on
erisoodustusega
majanduspiirkondadest
kõige
komplitseeritum, kuna see soodusala vorm on kõige enam vastu konkurentsipoliitika
põhimõtetele.
Enamus maksusoodustustega piirkondi on seadnud endale eesmärgiks mitte saada tulu
primaarselt s.o. kehtestatud maksude näol, vaid eelkõige registreerimistasude, liberaalsete
valuuta-regulatsioonide ja klientidele teenuste osutamise kaudu.
Kogu maksusoodustustega rahanduspiirkonna sisuks on tegelikult pakutavad teenused, mida
võimalikud kliendid (mitteresidendid) oma valiku tegemisel suuresti arvestavad.
Maksusoodustusega rahanduspiirkonnas pakutavad teenused on pangandus - pakutakse
maksusoodustustega pangandusteenuseid; investeerimisfondid – nii avatud kui ka suletud
investeerimisfondide maksusoodustustega rahanduspiirkonnas registreerimine, seejuures ei
nõuta neilt mingeid muid makse kui registreerimismaks ning kindlaks määratud aastamaks.
Kehtib nõue, et firmad peavad korraldama oma aastakoosolekuid registeerimispiirkonnas ja
kasutama ka mõningaid muid teenuseid; maksusoodustustega ettevõtted 107

maksusoodustustustega piirkonnas asutatud firmade tegevuse ja maksustamise
aluspõhimõtteks on printsiip, et maksusoodustustega piirkonnas registreeritud firmad peavad
tegutsema väljaspool seda piirkonda. Kogu maksusoodustustega piirkonnas saadud tulu
kuulub maksustamisele üldises korras; laevaregister – pakub selliseid teenuseid, nagu
suhteliselt lihtsate ja madalate hindadega laevade registreerimisprotseduurid,
maksusoodustused laevaomanikele, maksusoodustustega piirkonnas registreeritud firmad
saavad soodustusi kasutada ka selle riigi laevanduses jne.
Maksusoodustusega rahanduspiirkonna loomisega loodetakse arendada ühiskonna tulusid
loovat sfääri, luua uusi töökohti, mille kaudu kasvab üksikisiku tulumaks jms, kaasa aidata
maksusoodustusega rahanduskeskust teenindavate ettevõtlusalade arengule, anda võimalust
omandada rahvusvaheliste kogemuste kohalike spetsialistide poolt maksusoodustustega
piirkonna paremaks teenindamiseks, saada tulu firmade asutamisest, iga-aastastest
liikmemaksudest ja muudest teenustest, sidevahendite transportteenuste suurenev
kasutamisest laekuvat tulu.
Eksporttootmise soodusalad (export processing zone)on spetsiaalse režiimiga
territooriumid majandusliku ja finants-tegevuse aktiviseerimiseks, eesmärgiga stimuleerida
ettevõtlust, meelitada ligi välisinvesteeringuid emamaa prioriteetsetele majandusharudele ja
osa saada uusimast tehnoloogiarakendustest.
Eksporttootmise edendamiseks on loodud spetsiaalse tehnilise infrastruktuuriga maa-alad,
kus toimivad ettevõtetele soodustused eksporditootmiseks – peatähelepanu on ekspordil.
Sageli luuakse spetsiaalne tehniline infrastruktuur maa-alale investeerijate rahadega. Emamaa
peidab tihti antud piirkonna infrastruktuurilised ja muud puudused atraktiivse nime taha,
kompenseerides selle piirkonnas kehtivate soodustustega.
Eksporttootmispiirkonda on kasutatud vahendina riigi mitmete poliitiliste eesmärkide
saavutamiseks – ekspordile suunatud tootmise suurendamine (sageli riigis mittetraditsionaalsetes tootmisharudes), suuremahuline töökohtade loomine, mõjutuste laienemine
kohalikule tööstusele ja üldise majandusaktiivsuse taseme tõstmine, ning teadmiste, oskuste
ja tehnoloogiliste uuenduste ülevõtmine..
Eksporttootmisetsoonis kehtivad soodustused on, lihtsustatud toliiprotseduurid, tollimaksu
vabastus toormele, pooltoodetele, varuosadele ja seadmetele. Toodangu eksport tsoonist
väljapoole emamaad on samuti tollimaksuvaba. Piirkonna ettevõtted on vabastatud tööstusja tarbimismaksudest ning vabastatud kinnisvara maksust tootmishoonete osas. Kasutatakse
ka tulumaksu vabastust või suurendatud amortisatsiooninormi seotult investeeringutele.
23. Põhjamaade RVE-d ja vedavad harud
a. Läänemere piirkonna perspektiivid välisinvesteeringute saamiseks.
b. Geopoliitiliste tegurite olulisus Läänemere piirkonnas.
c. Venemaa ja EL võimalikud arengud ja nende mõju Läänemeremaadele ja
nende mõju erinevate investeerijate otsuste tegemisel.
d. Läänemeremaade spetsialiseerumismustrid, ja integratsioon, seda mõjutavad
tegurid ja kaks funktsionaalset regiooni.
24. Tähtsamad rahvusvahelised majandusorganisatsioonid (RVO): EL, APEC,
ASEAN, NAFTA, IMF & WB, OPEC, OECD jt.
Riikidevahelist kaubandust lihtsustab GATT (Tariifide ja kaubanduse üldkokkulepe). See
ühendab praegu üle 100 riigi, kes on omavahelise kaubanduse hõlbustamiseks alandanud või
kaotanud sisseveotolle ja lõdvendanud teisigi kitsendusi. Tänu sellele on
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maailmakaubanduslikud sidemed tunduvalt tihenenud. Muuhulgas on GATT teed sillutanud
kolmanda põlvkonna transnatsionaalidele.
IMF kooskõlastab rahvusvahelist rahandust ja väldib ülemäära järske, maailmamajandust
ohustavaid valuutakursside kõikumisi. Suured laenutajad riikdele on Maailmapank ja gRO
Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.
Toorainekartelli moodustavad mingit toorainet või põllumajandussaadust tootvad ja eksportivad
riigid, et ühiselt mõjutada maailmaturgu endale soodsas suunas. On naftat, vaske, kohvi, teed
jmt. eksportivate riikide organisatsioone. Üldiselt on nad väheedukad. Toorained on
asendatavad ja nende kulu saab kokku hoida, nende pakkumine ületab tavaliselt nõudmise ja
turuolukorra määrab tarbija.
Erandiks oli kurikuulus naftat eksportivate ettevõtete organisatsioon (OPEC) oma 13 liikmega.
See loodi 1960. aastal ja oli alguses tavaline toorainekartell. Kuid 1973-1981 õnnestus neil tõsta
nafta hinda maailmaturul umbes 40 korda, tootmismahtusid seejuures peaaegu kahandamata.
Tulemusena läksid OPEC-i riigid püstirikkaks (nn. naftariigid). Hiljem on OPEC-i tegevust
pärssinud omavahelised tülid ja sõjadki, OPEC-i mittekuuluvate naftatootjate konkurents, nafta
tarbijate kokkuhoiuabinõud, nii et nafta hind on jälle langenud, kuigi kaugeltki
Ladina-Ameerika
1969, taaselustunud 1990 ANCOM –
Andide ühisturg, tegelikult tolliliit
1973 CARICOM – Kariibia ühisturg
1995 MERCOSUR – Argentiina, Boliivia,
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Andide Pakt

RV Majandusintegratsioon
Vabakaubanduspiirkond
Tolliliit
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Majandusühendus
Euroopa
1957 Rooma Leping, kasvav välja E söe ja
terase ühendus
1969 EFTA - vabakaubanduslepe
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Malaisia, Filipiinid, Singapur, Tai, Vietnam
vabakaubandusassotsiatsioon vastastikuseks
toetuseks
rahvusliku
majanduse
arendamisel, “oma” transnatsionaalide
abistamiseks
ja
võõraste
tegevuse
kontrolliks
on
oma
tagasihoidlike
eesmärkide saavutamisel olnud edukas.
Sügavamat koostööd ei peeta veel
võimalikuks.
1992 AFTA - 19 riiki leppisid aastaks 2020
kokku kaubanduspiirangute kaotamiseks.

Suveräänsustaotlused
Probleemid sisearengutes
P-Ameerika
1989 USA ja Kanada vabakaubandusleping
1994 NAFTA loomine USA, Kanada ja
Mehhiko vabakaubandusleping
Väga erineva arenguga riikide liit
USA huvi saada ligi Mehhiko naftale ja
tööjõule
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VI - ALGTOODANGUHARUD
Esmasesse ehk hankivasse sektorisse kuuluvad põllumajandus, metsandus, kalandus,
jahindus. Mõne klassifikatsiooni järgi ka kaevandustööd. Esmasektori harud väärindavad
loodusvarasid inimesele tarvilisteks toodeteks.
Esmasektor on hõive ja olulisuse poolest kahanev. Tegelikult on selle olulisus märksa
suurem: liites esmasektorile klastripõhiselt toiduainetetööstuse, metsatööstuse ja vastavate
toodete jaotuse, saame ilmselt majanduse suurima väärtusahela.
Üldreegel ütleb ka seda, et pikaajalise põllumajandustraditsiooniga regioonid on edukad ka
tööstus- ja teenidusmajanduses. Põllumajandus on olnud kultuuri ja elukeskkonna loojana
oluline.
25. Põllumajandus ja toidutööstus
Maakera kiiresti kasvav rahvastik vajab enda toitmiseks järjest rohkem toiduaineid.
Põllumajandustoodang ei saa suureneda enam uute maade kasutuselevõtuga vaid ainult
produktiivsema tootmise arvel.
Põllumajanduse peamiseks ressursiks on põllumajandusmaa, mis hõlmab peaaegu
kolmandiku kogu maismaast ning jaguneb haritavaks maaks ja looduslikuks rohumaaks.
Ligi 1,5 miljardit hektarit haritavat maad on enamjaolt põldude kuid ka mitmeaastaste
istanduste all, looduslikud rohumaad hõlmavad nii niitusid kui ka väheväärtuslikke
karjamaid. Maailma erinevate regioonide varustatus põllumajandusliku maaga on väga
erinev.
Maailma maakasutus
Maakasutusliik
Kogu kuiv maa
Liustikud
Siseveekogud
Kõlbmatu maa
Rikutud maa
Teed ja ehitused
Metsamaa
Põllumajanduslik maa
sh. haritav maa
rohumaa

Pindala milj. ha
14 915
2 701
317
2 437
450
440
4 011
4 559
1 449
3 110

Maakeral on kuiva maad kokku 14,9 miljardit ha. Põllumajandus kasutab sellest praegu alla
1/3 ja vaevalt see pindala suureneb tulevikuski, ennem hoopis väheneb maade rikkumise,
teede ja ehituste alla võtmise tagajärjel.
Tänapäeval elatab end põllumajandusega umbes 45% maakera rahvastikust. Iga riigi
põllumajanduse struktuur on erinev. See sõltub peamiselt looduslikest tingimusest, ajaloolise
arengu iseärasustest, sotsiaal-majanduslikest suhetest, kuid ka rahvuslikest traditsioonidest.
Põllumajanduse tähtsust mingis riigis iseloomustatakse tavaliselt kahel viisil:
põllumajanduses hõivatute osatähtsusega ja põllumajanduse osatähtsusega SKT-s. Arenenud
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riikides, kus põllumajanduses kasutatakse kõrgtehnoloogia saavutusi, on selles sektoris
hõivatud vaid 2-3% töötajaist. Arengumaades leiab põllumajanduses rakendust valdav osa
tööealisest elanikkonnast, tööd tehakse endiselt käsitsi või loomade abil algeliste
põllutööriistadega.
Kõige üldisemalt võib põllumajanduse jaotada kaheks: omatarbeliseks (naturaalmajandus)
ja kaubaliseks (turumajandus). Esimese puhul kasvatatakse põlluvilju või peetakse loomi
ainult oma pere toitmiseks, kaubalise põllumajanduse esmane eesmärk on aga toodangu
müük. Tänapäeval on enamiku riikide põllumajandus spetsialiseerunud ja seega tõmmatud
maailmamajandusse, mis tähendab, et teatud tooteid müüakse üle maailma. Spetsialiseeritud
kaubaline põllumajandus annabki valdava osa maailma põllumajandustoodangust.
Põllumajanduse looduslikud eeldused ja maafond maailmajagudes
Milliseid kultuure ja kariloomi ühes või teises maailma piirkonnas kasvatada saab, sõltub
eelkõige taimede kasvuks ja arenguks sobiliku vegetatsiooniperioodi pikkusest, reljeefist ja
mullastikust. Kasvuperioodil koguneva aktiivsete temperatuuride summa alusel jaotatakse
maakera territoorium agrokliimavöötmeteks. Nende piires eristatakse veel sademete hulgast
ja jaotusest lähtuvalt allvaldkondi. Aktiivsete temperatuuride summa saadakse, kui
kasvuperioodi algusest summeeritakse kõik ööpäeva keskmised temperatuurid, mis ületavad
+10°C. Eestis kõigub see sõltuvalt piirkonnast 1650° 2000°C vahel.



Põllumajandusliku maa jaotus maailmajagude vahel
Maailmajagu
Haritavat maad Rohumaad mlj. ha
mlj. ha
Euroopa
323
350
Vahemeremaad
75
100
Hommikumaad
72
300
Must Aafrika
137
400
Lõuna- ning Kagu- 252
34
Aasia
Ida-Aasia
136
50
Sise-Aasia
15
500
Kaug-Lõuna
63
800
Okeaania
3
0
Põhja-Ameerika
235
350
Kariibia
3
0
Ladina-Ameerika
95
300

Haritavat maad 1
elaniku kohta ha
0.49
0.39
0.21
0.33
0.18
0.11
0.35
0.62
0.3
0.87
0.15
0.44

Polaarkliimas on aasta läbi külm ja põllumajandusega tegelemine võimatu.
Lähispolaarkliimas võimaldab lühike vegetatsiooniperiood ja kasin soojushulk (aktiivsete
temperatuuride summa alla 1000°C), vaid paremates mullastikutingimustes kasvatada
kiirekasvulisi ja lühiajalist öökülma taluvaid kultuure – redist, sibulat, varast kartulit jmt.
Taimede arengut kiirendab suveperioodil esinev pikk päev. Tundrakarjamaadel tegeletakse
põhjapõdrakasvatusega.
Pindalalt kõige ulatuslikumas parasvöötmes on tingimused põllumajandusega tegelemiseks
küllaltki erinevad. Kevadised ja sügisesed öökülmad ning talvine madal temperatuur
lühendavad vegetatsiooniperioodi, seetõttu saab parasvöötmes vaid ühe saagi aastas.
Põllumehele tähendab see mitmeid ebameeldivusi: kapitali käive* on aeglane, tööjõuvajadus
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hooajaline, toodangu ületalve säilitamine kulukas ja suurte kadudega. Niiskema ja soojema
kliimaga lehtmetsade ja rohtlate vööndis on rohkem haritavat maad, kus rohumaad levivad
nii niiskes kui ka kuivas kliimas. Soojushulga alusel eristatakse jahedat, mõõdukat ja sooja
parasvöödet.
Jahedas parasvöötmes, kus vegetatsiooniperiood kestab vaid 3–5 kuud, levib looduslikult
okasmets,. Suvi on lühike ja jahe, talv külm ja pikk. Põllumajanduslikku maad on vähe,
karmid kliimatingimused ja väheviljakad leetmullad ei soodusta põllundusega tegelemist.
Sellistes oludes saab kasvatada mitmeid teravilju nagu rukist, kaera ja otra, kartulit ja
köögivilja, lina, rapsi ja mõningaid suhkrupeedisorte.
Mõõdukas parasvöötmes kus vegetatsiooniperioodi pikkuseks on 5 kuud või enamgi,
eristatakse omakorda kolm valdkonda,. Merelises pehme ja niiske talvega valdkonnas
kasvavad peale teraviljade hästi ka istanduste põhikultuurid (sõstrad, õunapuud). Leetunud
mullad on keskmise viljakusega, üsna hästi haritavad, kuid kohati vajavad kuivendamist.
Arvukad rohumaad on heaks eelduseks piimakarjakasvatusele. Kontinentaalses valdkonnas
piirab kultuuride valikut käre talv, mõnikord kahjustab saaki põud. Lühikese
vegetatsiooniperioodi tõttu (lühike kevad ja varane sügis) peab põllumees kõiki töid väga
kiiresti tegema. Kaug-Ida mussoonvaldkonnas sajab peamiselt vegetatsiooniperioodi lõpus,
kuid selle alguses kannatavad põllukultuurid põua tõttu.
Soojas parasvöötmes võimaldab 6-kuune või pikemgi vegetatsiooniperiood sooja-lembeste
kultuurtaimede kasvatamist. Kasvatatakse hilisemaid teraviljasorte, maisi, päevalille,
suhkrupeeti, köögivilju, sojauba, viinamarju, riisi. Mereline parasniiske valdkond üsna
viljakate ja püsivate muldadega on agroklimaatiliselt maailma hinnatumaid piirkondi. Kuivas
kontinentaalses valdkonnas on väga viljakad mustmullad, mis kannatavad vee- ja
tuuleerosiooni, kuivematel aladel ka sooldumise tõttu. Kultuurtaimede valikut piirab lühike,
kuid võrdlemisi külm talv ja vähene sademete hulk. Niisutus on kuivematel suvedel
hädavajalik. Sellesse valdkonda jäävad USA nisuvööde ja Ukraina viljakad alad. Kuivas
teravkontinentaalses valdkonnas saab sademete vähesuse tõttu põldu harida vaid oaasides või
kunstliku niisutuse abil. Väheviljakaid muldi ohustavad tuuleerosioon ja sooldumine.
Vähetootlikud karjamaad võimaldavad tegeleda lamba- ja kitsekasvatusega.
Lähistroopilises vöötmes lühendab vegetatsiooniperioodi kliima kuivus. Niisutusega on
võimalik põllukultuure siiski aasta läbi kasvatada ja kaks saaki saada. Haritavat maad on
umbes 300 miljonit ha, kuid selle väärtus sõltub sademete hulgast ja aastaajalisest jaotusest.
Läänerannikute vahemereline valdkond on pehme ja vihmase talve, kuid kuuma ja põuase
suvega. Mullad on viljakad, kuid vihmavesi põhjustab mäenõlvadel mullaerosiooni. Paremini
kasvavad sellistes oludes mitmeaastased istanduskultuurid. Kasvatatakse puuvilju,
viinamarju, oliive, tsitruselisi, oma tarbeks ka talinisu ja maisi. Mandrite sisealade
kontinentaalses valdkonnas on suur niiskusepuudus, looduslikult levivad seal kõrbed ja
poolkõrbed. Lühikese, kuid üsna külma talve tõttu ei saa kasvatada külmaõrnu püsikultuure.
Põllumajandus on võimalik oaasides ja kunstliku niisutuse korral. Väljaspool oaase leiduvatel
kõrbekarjamaadel kasvatatakse kitsi ja lambaid. Idarannikute niiskes lähistroopilises
valdkonnas, kus sademeid on rikkalikult ja vegetatsiooniperiood kestab 8–11 kuud, saab
aastas 2–3 saaki. Talv on lühike ja pehme ning seda taluvad isegi külmaõrnad kultuurid.
Sellises soodsas kliimas kasvatatakse nisu, maisi, riisi, tubakat, õlitaimi, mitmeaastastes
istandikes tsitruselisi, teepõõsast jms.

112



Kõige enam soojust (kuni 11000 C) koguneb aasta jooksul troopilises vöötmes, kus
temperatuur ei lange kunagi alla 0 C. Ka kõige jahedamatel kuudel jääb temperatuur 15–
20 C vahemikku ning aastane kõikumine piirdub 5 kraadiga. Neil aladel laiuvad maailma
suurimad kõrbed. Põllumajandusega saab tegeleda ainult oaasides, kus põhjavesi ulatub
maapinna lähedale. Niisutatavatel põldudel on võimalik kasvatada suhkruroogu, puuvilla,
datlipalmi, kohvipuud jms. Kõrbekarjamaadel tegeletakse kaameli ja lambakasvatusega.





Lähisekvatoriaalses vöötmes on aastaringselt soe, kuid sademed langevad sessoonselt.
Lühikese vihmaperioodiga (alla 6 kuu) savannides esineb põua tõttu sageli ikaldusi.
Kasvatatakse põuakindlamaid kultuure nagu hirss, maapähkel, sisal jmt, niisutatavatel aladel
puuvilla või riisi. Väheviljakad mullad alluvad kergesti vee- ja tuuleerosioonile või
kivistuvad hõlpsasti. Savannikarjamaadel tegeletakse peamiselt veisekasvatusega. Pika
vihmaperioodiga (üle 6 kuu) savannialadel saab taimekasvatusega tegeleda aastaringselt.
Niisutatavatelt maadelt saab aastas isegi kolm saaki, seega on koristuspind märksa suurem
üldpinnast. Kahjuks ei ole mullad kuigi viljakad, mistõttu saagikus jääb väikeseks.
Kultuurtaimede mitmekesisus on suur, kasvatatakse maniokki, jamssi, maisi, banaane,
maapähklit, puuvilla, kohvipuud, teepõõsast, Aasias riisi.
Ekvatoriaalne väga niiske kliima oma peaaegu viljatute ferralliitmuldadega on
põlluharimiseks vähesobiv. Haritavat maad, peamiselt istandikke ei ole kuigi palju, rohumaid
pole peaaegu üldse. Taimekasvatuses domineerivad õlipalm, kautšuki-, kohvi- ja kakaopuu.
Karja pidamist ohustab tsetsekärbes. Maad haritakse ja loomi peetakse ka mägedes. Sealgi
oleneb kasvatatavate kultuuride ja loomade valik õhutemperatuurist ja sademete hulgast ning
sesoonsest jaotusest. Need omakorda sõltuvad mäeahelike asendist ilmakaarte ja valdavate
tuulte suhtes ning mäestiku jalamil paiknevast loodusvööndist. Nii kasvatatakse näiteks
Peruu Andides 3 km kõrgusel veel kartulit ja maisi ning 4 km kõrgusel villa- ja lihaloomana
laamasid. Nepaalis viivad šerpad jakke isegi 5 km kõrgusel mägedes paiknevatele
suvekarjamaadele. Siiski on nendest piirkondadest saadav toodang valdavalt omatarbeline ja
suudab pakkuda rahvusvahelist huvi vaid turistidele.
Põllumajandusliku tootmise vormid ja nende levik maailmas
Põllumajanduse areng sõltub peale loodusolude veel tootmise korraldamise vormidest, mis
aegade jooksul on läbi teinud pika ja keerulise arengu. Kaasaegse geenitegnoloogial
põhineva kaubalise põllumajanduse kõrval on endiselt piirkondi, kus esineb veel väga algelist
põlluharimist ja karjakasvatust. Teatud mõju põllumajandusele on ka traditsioonidel ja
toitumistavadel.
Agraarühiskonna põllumajandus
Kauges minevikus elatusid inimesed korilusest, küttimisest ja kalapüügist kasutades toiduks
vaid looduses leiduvat. Korilased elasid väikeste kogukondadena ja läbisid toiduotsinguil
pikki vahemaid. Suuri toidutagavarasid ei kogutud ja seetõttu sõltus inimeste arvukus
täielikult leitavast toidust. Tänapäeval leidub üksikuid korilaste hõime kõige mahajäänumates
piirkondades Amazonase vihmametsades, Aafrikas ja Aasias.
Umbes 10 tuhat aastat tagasi hakati igapäevase toidu saamiseks kodustama loomi ja harima
põldu. Sobivate taime- ja loomaliikide leidmine toimus väga pika aja vältel läbi juhuslike
kogemuste. Alepõldudel kasvatatavaid tera- ja mugulvilju vahetati võimalusel
rändkarjakasvatajatelt saadava liha, villa ja nahkade vastu.
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Hiljem hakati põlluharimisel kasutama tööloomi ja väetisena loomasõnnikut. Taime- ja
loomakasvatuse ühendamine võimaldas üle minna põlispõldudele ja paiksele eluviisile.
Viimane tekkis sõltumatult kolmes maailma eri piirkonnas – Edela-Aasias ja Hiinas ning
omapäraselt ainult taimekasvatusele tuginedes Kesk-Ameerikas.
Põlispõllunduse arenedes ja toidutagavarade tekkides algas maade hõivamine ja koondumine
jõukamate perede kätte. Tekkis maaomand ja põllumajanduses kujunes ajapikku
mõisasüsteem. Seda esines väga paljudes variantides, kuid kõige tüüpilisem oli järgmine:
maad käsutas mõisnik, haris aga talupoeg. Mõisnik rentis maa talupoegadele ja nõudis selle
kasutamise eest renti. Kui renti tasuti saadustega, müüs mõisnik osa toodangust turul.
Talupoeg pidi ise saadused töötlema ja tegema ka kõikvõimalikke abitöid: hankima väetisi,
tegelema maade kuivendamisega või rajama ja hooldama niisutussüsteeme. Kuigi talupoeg
otsustas ise, mida toota, ei olnud tal kapitali efektiivsemaks tootmiseks (saagikuse tõstmiseks,
tõuaretuseks jne). Pidev toiduainete nappus ja näljahädad olid iseloomulikud maailma
kõikidele piirkondadele. Paremini ja mitmekülgsemalt toitusid vaid jõukamad inimesed.
Tänapäevalgi on taoline tootmisvorm üsna levinud arengumaades.
Industriaalajastu põllumajandus
Industriaalajastul toimusid põllumajanduses suured muutused. Agraarreformide käigus jagati
mõisamaa kas täielikult või osaliselt talupoegadele ja tekkisid iseseisvad segatalud. Esialgu
säilis neis veel täielikult elatusmajandus. Talunik tootis harjunud viisil edasi oma perekonna
jaoks toiduaineid, kuid mõnda saadust hakati sõltuvalt loodusoludest ja traditsioonidest
tootma ka müügiks. 19. sajandil kasvatas näiteks Lõuna-Eesti talupoeg müügiks lina,
Virumaal aga kartulit. Tänapäeval toodab talunik Kariibias banaane, Brasiilias kohviube,
Kagu-Aasias kasvatab heveapuud, Sri Lankal teepõõsast jne. Kõrgeltarenenud riikides on
segatalude arengujärk enamasti läbitud. Arengumaades, kus viiakse läbi agraarreforme, on
need aga vägagi iseloomulikud. Segatalud on tüüpilised veel Mustas Aafrikas (seal mõisaid
polnud).
Aja jooksul muutusid segatalud aina tootlikumaks ja müüsid juba suurema osa oma
toodangust. Saadud raha eest oli võimalik osta rohkem väetisi, põllutööriistu, tõuloomi,
tellida veterinaar- ja masinhooldeteenust. Samuti lasi segatalunik oma saadusi tööstuslikult
töödelda, millega tõusis oluliselt lõpptoodangu kvaliteet ja hind. Põllumajandus,
toiduainetööstus ja osutatavad äriteenused põimusid ühtseks võrgustikuks. Väiketalu piiratud
sissetulek ei võimaldanud aga piisaval hulgal muretseda kaasaegset tehnoloogiat ega püsida
tihenevas konkurentsis. See sundis talud liituma. Segatalude edasine areng viis
spetsialiseeritud suurtalude tekkele, kus toodeti vaid mõnda saadust müügiks.
Spetsialiseeritud suurtalud on levinud peamiselt Euroopas ja Põhja-Ameerikas, nende arv
kasvab ka Jaapanis, arengumaades leidub neid veel vähe.
Kõigepealt kujunes spetsialiseerumine välja väga töömahuka tootmisega piimakarjataludes.
Piimatootmise kõrval tegeletakse ka silokultuuride ja teravilja kasvatamisega, mis läheb
loomasöödaks. Suurem osa maast on siiski põldheina ja kultuurkarjamaade all. Väga palju
raha kulub tõukarja, hoonete, masinate, väetiste, nõuande jms. peale. Et talupidamine end ära
tasuks, peab aastas ühelt lehmalt saama vähemalt 5 tonni piima. Piima kiire töötlemisvajadus
eeldab võrgustikettevõtete (agraartööstuskompleksi) tõhusat toimimist. Piimakarjatalusid on
kõige rohkem Põhja-Euroopas, USA ja Kanada kirde- ning loodeosas, Põhja-Jaapanis, UusMeremaal. Viimasel ajal tekib neid ka lõunapoolsematesse piirkondadesse suurlinnade
lähedusse, kus on palju tarbijaid.
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Ekstensiivsed teraviljatalud on levinud hõredasti asustatud kuiva kliimaga piirkondades
Põhja-Ameerikas ja Austraalias, Venemaa ja Kasahstani steppides jm rohtlaaladel.
Teraviljatalud on väga suure pindalaga ja seal kasvatatakse peamiselt nisu. Sageli tuleb
farmer tallu ainult külvi ja -lõikuse ajaks ning palkab selleks perioodiks sulased. Kogu töö
tehakse ära paari nädalaga, vili müüakse kohe elevaatorisse, seejärel sõidab omanik tagasi
alalisse elukohta, sulased aga lähevad uuele tööle. Madala hektarisaagi kompenseerivad
väikesed tootmiskulud, kuid vajatakse mitmesuguseid agraartööstuskompleksi poolt
pakutavaid äriteenuseid (elevaatorid, masinhoole, valveteenistus, jms).
Rantšo on suur loomakasvatusmajand, kus peetakse tuhandepealisi lihaveise- või
lambakarju, keda söödetakse aastaringselt looduslikel karjamaadel. Söödatagavarasid
varutakse erakordseteks juhtudeks (pikaajaline põud vmt). Karjased kaitsevad karja
röövloomade eest ja jälgivad karjamaade ühtlast kasutamist. Lammaste pügamiseks
palgatakse üle kogu riigi rändavaid hooajatöölisi. Rantšo annab väga odavat toodangut, kuid
selleks peab olema kümneid tuhandeid hektareid karjamaid. Suuremaid kulutusi tehakse vaid
tõuaretusele ja veterinaarteenindusele. Rantšod on levinud USA kuivas lääneosas,
Austraalias, Argentinas, Lõuna-Aafrikas jm.
Istandus on suur taimekasvatusmajand, mis toodab saadusi (kohvi, suhkruroog, puuviljad
jms) müügiks ja tegeleb nende esmase töötlemisega. Kõrge saagikuse tagamiseks pannakse
suurt rõhku agrotehnikale (sordiaretus, väetamine, õiged maaharimis- ja hooldusvõtted,
taimekaitse jmt). Istandus saab töötada vaid odava tööjõuga. Selleks olid ajalooliselt orjad,
hiljem arengumaadest värvatud lepingutöölised. Arengumaades on praegugi palju istandusi,
kuid pärast kolooniate iseseisvumist on istandustööliste õiguslik seisund paranenud ja neile ei
saa enam maksta nii madalat palka kui varem.
Levib ka lepingufarmerlus, kus farmer sõlmib mingi firmaga lepingu, mille järgi kohustub
tootma firmalt ostetud vahendite ja tehnoloogia abil kindla koguse teatavat saadust. Firma
omalt poolt peab kogu toodangu varem kokkulepitud hinnaga ära ostma. Sisuliselt on
lepingufarmer firma palgatööline, kes lisaks palgale saab renti oma maa ja hoonete eest.
Infoühiskonna põllumajandus
Infoühiskondade moodne põllumajandus on täielikult kaubaline ja kitsalt spetsialiseerunud.
Ühes ja samas piirkonnas võivad asuda näiteks köögivilja-, teravilja-, veiseliha-, lille- või
seenekasvatustalud. Kultuuride saagikus ja loomade produktiivsus on tänu kaasaegse
tehnoloogia ja teaduse uute saavutuste kasutamisele väga kõrged. Hästi on arenenud
kõikvõimalikud äriteenused: sordi- ja tõuaretus, maaparandus, taimekaitsetööd ja
veterinaarteenused, äri- ja teadusnõuanne, saaduste kokkuost, säilitamine, turustamine,
reklaam, laenutus jne.
Moodne suund on ka ökoloogiline ehk mahepõllumajandus. Selline loodusega kooskõlas
olev tootmisviis, kus mulla, taimede ning loomade vahel valitsevad tasakaalustatud suhted,
suudab ise taastada taimekasvuks tarvitatavad ained. Madalam saagikus kompenseeritakse
kõrgema hinna ja tervislikuma toodanguga.
Levivad loomakasvatussaadusi tööstuslikult tootvad loomavabrikud. Loomad koondatakse
mitmekorruselistesse hiigelfarmidesse, mis paiknevad turu läheduses (sadamad, linnaäärne
odav maa) ja kasutavad sisseostetud sööta. Kõige rohkem on rajatud linnu-, loomaliha- ja
piimavabrikuid, seda eriti Jaapanis ja USA-s, kuid viimasel ajal ka arengumaades.
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Tera- ja mugulviljad
Teravili on peamine toiduaine ja tähtis loomasööt peaaegu kogu maailmas. Tärkliseallikana
täiendavad, mõnes vara-agraarses ühiskonnas aga koguni asendavad seda mugulviljad,
banaanid või saagopalmid.
Maailmamajanduslikult tähtsaid teravilju on neli. Riis on neist kõige tootlikum, aga ka
töömahukam. Kuivalt kasvatavad riisi alepõllumehed kogu palavvööndis, kuid vees
kasvatatav paddy-riis on palju-palju tähtsam. See vajab palju sooja, põldude hoolikat
tasandamist, tammidega ümbritsemist ja üleujutamist, seega siis kunstlikku niisutamist isegi
vihmasel aastaajal. Need tingimused esinevad juba ammust aega Kaug-Ida riikides ja
sellepärast koondubki maailma riisikasvatus just sinna.
Kuid Kaug-Idas kasvatavad riisi peamiselt hilisagraarsed või madalama astme segatalud, mis
annavad vähe ülejääke müügiks ja needki kuluvad ära Kaug-Ida riikide mahukal siseturul.
Maailmakaubandusse jõuab riisi sealt vähe, peamiselt Kagu-Aasia maadest, kus rahvastik on
hõredam.
Maailmaturgu varustavad riisiga peamiselt uusistandused. Need kujunesid kõigepealt USA-s
Mehhiko lahe rannamaal ja levisid sealt Austraaliasse, aga ka Edela-Euroopasse (Itaalia,
Prantsusmaa) ja endisesse NSV Liitu (Ukraina, Venemaa ja Kasahstan). Pindala on küll väike,
kuid saagikus on uusistandustes väga kõrge ja kogu see riis läheb müügiks. Üldiselt ei ole aga
maailmakaubandus riisiga kuigi suur.
Nisu on väga mitmesuguste kliima- ja mullastikuoludega leppiv, tootlik ja seejuures üsna
väikese töökuluga teravili, pealegi on nisukasvatus läbinisti mehhaniseeritav. Need omadused
on ta teinud maailma levinuimaks teraviljaks. Nisu kasvatatakse praktiliselt kõikjal ja väga
mitmesugustes majandivormides.
Hilisagraarsed nisukasvatajad Kaug-Ida kuivemates piirkondades annavad küll palju
toodangut, kuid vähe kaubalisi ülejääke ja see nisu peaaegu ei jõua maailmakaubandusse.
Veel vähem teeb seda hilisagraarne nisukasvatus teistes maailmajagudes, välja arvatud
Vahemeremaad.
Vahemeremaadel kasvatati nisu ammust aega suurtel põldudel, mille kunstlikuks
niisutamiseks ei olnud võimalust. Saak oli küll väha nigel, kuid ikkagi parem kui hoopis mitte
midagi. Pealegi kasvas neis oludes väga hea nisu (nn. kõva nisu). Sellised majandid olidki
ekstensiivse teraviljakasvatuse algvorm. Viimasel ajal on mitmel Vahemeremaal sellist
nisukasvatust täiustatud USA kogemusi üle võttes. See on võimaldanud neil riikidel väljuda
silmapaistvate, ehkki teisejärguliste nisueksportööridena maailmaturule (Hispaania, Türgi jt.).
Palju nisu kasvatatakse ka Euroopas, eriti edela- ja kaguosas, kus on soojem ja mullad
viljakamad. Peamised nisutootjad olid siin segatalud. Vahe- ja Taga-Euroopa maades ühendati
need sunniviisiliselt suurmajanditeks, sisuliselt riigimõisateks, mis pani nende arengu seisma.
Saagikus jäi madalaks ja endised suured nisueksportijad Ukraina, Ungari, Rumeenia jt.
tulevad vaevalt ise oma viljaga välja. Edela-Euroopas oli areng takistamatu ja saagikus tõusis
väga kõrgeks, eriti spetsialiseeritud taludes, mida seal on juba õige palju. Sellepärast kuuluvad
Prantsusmaa ja Itaalia maailma suurimate insueksportööride hulka. Ent nende nisu on
võrdlemisi kallis.
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Suurima osa kaubalist nisu maailmas ja seejuures kõige odavamat annavad ekstensiivsed
teraliljakasvatusmajandid. Põhja-Ameerikas ja Kaug-Lõunas (eriti USA, Kanada ja
Austraalia). Samasuguste majanditega võivad suurtootjate hulka tõusta ka Venemaa ja
Kasahstan, kui nad saavad üle äpardunud riigimonopolismist.
Mais on keskmiselt töömahukas, kõrgesaagiline teravili, kuid toiduviljaks mitte eriti sobiv;
üldiselt peetakse maisi loomade ja vaeste inimeste toiduks. Ta nõuab palju soojust ja niiskust
ega sobi kuivadele aladele, jahedamas kliimas kasvatatakse teda ka haljassöödaks. Et mais
pärineb Ameerikast, siis on ta just seal eriti levinud.
Mais oli ja on Ladina-Ameerika hilisagraarse põllumajanduse alus. Ladina-Ameerika
maisikasvatus annab veel vähem kaubalisi ülejääke kui Kaug-Ida riisikasvatus. Sarnasel kohal
peamise inimtoiduna elatusmajanduses on mais ka Mustas Aafrikas ja mõnel Vahemeremaal.
Suurema osa maisitoodangust ning peaaegu kogu maailmaturul ringleva maisi annavad
kõrgema astme segatalud Euroopa lõunapoolsetes riikides Prantsusmaast Ukrainani,
Argentinas, eriti aga USA-s. Prantsusmaal, Itaalias, USA-s on ka spetsialiseeritud
maisitalusid.
Kõrgeltarenenud maades kasvatatav mais on mõeldud peamiselt loomasöödaks.
Oder jääb tootmismahult kolmest senikirjeldatust juba märksa maha. Ta on vähenõudlik, võib
kasvada peaaegu kõikjal Maakeral, sobib nii toiduks, loomasöödaks kui õllepruulimiseks.
Ometi jääb ta kõikjal mõne teise, tähtsama teravilja varju.
Kõige olulisem on oder kahes suures piirkonnas Maakeral. Üks on riba Vahemeremaadest läbi
Hommikumaade Kaug-Ida kuivavõitu äärealadeni. Seal on oder teisejärguline toiduvili nisu,
maisi või riisi järel ja harilikult elatusmajanduse kultuur. Teine piirkond on põhjapoolsed
Euroopa riigid. Need kasvatavad otra peamiselt loomasöödaks. Saagikus on seal väga kõrge ja
tootmismaht samuti, kuid seegi oder tarvitatakse peamiselt siseriigis. Maailmakaubanduses
oder peaaegu ei osale.
Muud teraviljad. Mitmesuguseid hirsse kasvatatakse nende põuakindluse pärast kuivavõitu
aladel Mustast Aafrikast Ida-Aasiani peamiselt elatusmajanduse tingimustes. (Aafrikas
asendab hirssi küll järjest enam mais.) Saak on kõikjal madal. Kogutoodang maailamas kokku
on küll odraga võrreldav, kuid kaubatoodang on väga väike.
Rukis on nisu aseaine jahedatel Põhja-Euroopa aladel. Uute nisusortide aretamisega muutub
rukis järjest ülearusemaks. Praeguseni on suuremaulatuslik rukkikasvatus säilinud ainult
Baltimaades, Poolas ka Loode-Venemaal.
Tatar on Taga-Euroopa kultuur ja sealgi vähese tähtsusega.
Mugulviljad. Neid on väga mitmesuguseid. Peamiseks toiduviljaks on nad ainult ekvatoriaalse
kliima aladel vara-agraarsetes ühiskondades, kuid needki on hakanud eelistama maisi või
(tärklis-)banaane kui saagikamaid. Mujal kasvatatakse seda või teist mugulvilja küll peaaegu
kõikjal, kuid teisejärgulise kultuurina elatuseks või siseturu tarbeks.
Lähemat käsitlust väärib vahest kartul. Praegusajal on see peamiselt Euroopa kultuur, mõnel
maal peaaegu sama tähtis kui teravili. Ida-Euroopas kasvatatakse teda peamiselt segataludes,
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enamasti omatarbeks. Lääne-Euroopas hakkab kartulikasvatus koonduma spetsialiseeritud
taludesse ja müügiks. USA-s ongi kartulikasvatus ainult spetsialiseeritud talude asi, kuid seal
vaadeldakse kartulit kui köögivilja, midagi porgandi või salati taolist.
Maailma väljapaistvaimad teraviljatootjad on Hiina, USA ja India, teised riigid ei saa neile
ligilähedalegi. Eksportijate pilt on aga hoopis teine. USA on väljaspool konkurentsi
eksportijanagi (mais spetsialiseeritud ja segataludest, nisu ekstensiivmajanditest ja riis
uusistandustest). Tippeksportijate hulka kuuluvad veel Kanada ja Austraalia (nisu), Argentina
(nisu ja mais) ning Prantsusmaa (nisu, mais ja riis). Silmapaistvad nisueksportöörid on veel
Vahemeremaad ja Itaalia (ka osalt Vahemeremaa).
Majandusolude normaliseerudes võiksid tippeksportijate hulka tõusta Venemaa ja Kasahstan,
teisejärguliste hulka Ukraina ja Balkanimaad. Igatahes on neil selleks head looduslikud
eeldused ja minevikukogemused. Seega on teraviljaeksport Põhja riikide äri (koos mõne
Vahemeremaaga). Tõelised arengumaad on peaaegu kõik teravilja sisseostjad.
Taimeõli tootmine ja maailmakaubandus
Taimeõli saamiseks kasvatatakse maailmas väga mitmesuguseid kultuure, nii puid kui
põlluvilju. Suur osa neist pole puhtad õlikultuurid või on seda alles teises järjekorras, neid
kasvatatakse söödaks, kiu saamiseks või veel millekski.
Õlikultuuridele on iseloomulik veel regionaalsus. Paljud suured piirkonnad on harjunud
teatavat sorti õliga ja ostavad muid õlisid vähe. Maailmaturg on niisiis mõnevõrra killustatud.
Tootmise ja kauplemise poolest juhtivad kultuurid on sellepärast hoopis erinevad.
Sojauba annab formaalselt võttes poole õlikultuuride kogusaagist. Kuid tegelikult on see
peamiselt söödakultuur ja sellisena on ta kaugelt tähtsaim tootja ning müüja USA.
Söödasojauba levib ka Lääne-Euroopas ja Ladina-Ameerikas. Toiduõli valmistatakse sojaoast
peamiselt Ida-Aasias. Seal aga kasvatatakse sojauba peamiselt hilisagraarsetes majandites
omatarbeks, võibolla ka siseturule, maailmakaubandusse see ei jõua.
Puuvilla kasvatatakse ilmselt kiu saamiseks, kuid kiu küljes on niikuinii olemas seeme,
millest saab head toiduõli. Kogusaagilt jääb puuvillaseeme maha ainult sojaoast, et aga too on
eeskätt söödakultuur, tuleb välja, et puuvill ongi tähtsaim toiduõlikultuur. Kuid seda ainult
kohalikuks tarbeks, seal, kus puuvilla kiuks kasvatatakse. Eriti tähtis on puuvillaõli
Hommikumaadel.
Piirkondlikud kultuurid. Raps lepib vähese soojaga ja temast on saanud Põhja-Euroopa
õlikultuur. Teda kasvatatakse piimakarja- ja spetsialiseeritud talused. Rapsiseemned, kus õli
on välja pressitud, on väga hea loomasööt. Rapsiõli tarvitatakse peaaegu tervenisti ära samas
piirkonnas.
Päevalill on Taga-Euroopa õlikultuur, erandlikult kasvatatakse teda veel palju Argentinas.
Seegi kultuur on siseriikliku tähtsusega. Lõuna- ja Kagu-Aasias on mitmeid kohalikke
õlikultuure, millest tähtsaim on seesam. Kuulus on Vahemeremaade õlikultuur - oliivipuu.
Oliiviõli eksporditakse vähesel määral ka mujale. Ülemaailmsed õlikultuurid polegi
tootmismahult tähtsaimad, kuid just nendega kaubeldakse kõige suuremas ruumilises ulatuses.
Õlipalm on pärit Aafrika ekvatoriaalkliimast. Sealsetes metsades kasvab ta ka metsikult või
ainult väga vähese hooldusega ja suurema osa ta saagist annavadki sealsed korilased. Enda
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tarbeks pruugivad need viljalihast pressitud iseloomuliku lõhnaga toiduõli. Ent viljatuumadest
ei saa nad oma algeliste vahenditega õli kätte ja need “jäätmed” müüakse kokkuostjaile, kes
suunavad palmituumad maailmakaubandusse. Vabrikutes saab neist pressida vägagi
kvaliteetset toidu- ja kosmeetilist õli. Korilus muidugi ei suutnud kaua maailmakaubandust
rahuldada ja sellepärast hakati õlipalmi kasvama ka istandustes. eriti edukateks osutusid need
Kagu-Aasia ekvatoriaalkliimaga riikides. Istandused pressivad õli viljalihast (seegi on õige
tehnoloogia korral kvaliteetne), tuumad aga müüvad välismaale. Praegusajal ongi kaugelt
tähtsaim õlipalmikasvataja Malaisia Kagu-Aasias, järgneb Indoneesia samas maailmajaos ja
alles siis Musta Aafrika riigid.
Analoogilise arengu on läbi teinud kookospalmikasvatus. Siingi andsid algul põhiosa
toodangust Okeaania ja Kagu-Aasia korilased, siis aga hakati maailmaturu vajaduste
katmiseks rajama istandusi, mida on kõikjal palavvööndi rannikutel - kõige rohkem siiski
Lõuna- ja Kagu-Aasias.
Midagi taolist juhtus ka maapähkliga. See on vähenõudlik ja kergestiharitav kultuur, mida
ammust aega kasvatati Hiinas ja Indias hilisagraarsetes taludes omatarbeks. Maailmaturule
jõuab maapähkel aga hoopis teisest maailma otsast - mõnest Lääne-Aafrika riigist. Seal käib
alepõllumeeste muutumine segatalunikeks. Alustav segatalunik vajab mingit müügikultuuri ja
kuivemates piirkondades pole tal paljut valida - kõlbab ainult vähenõudlik maapähkel.
Juhtival kohal selle ekspordis on rannikulähedane Senegal. Palju kasvatab maapähklit ka
USA, kui siseriiklikuks tarbeks.
Suhkrukultuuride kasvatamine ja kaubandus
Umbes 3/4 maailma suhkrust saadakse roost. Suhkruroog on klassikaline istanduskultuur ja
praegugi toodavad umbes poole roosuhkrust Kariibia ja Ladina-Ameerika istandused.
Olulised tootjad on ka uusistandused USA-s, Austraalias, Lõuna-Aafrikas. Kaks viimast ka
ekspordivad suhkrut, USA-s on aga suhkruistanduste pind liig väike ja siseturg liig mahukas,
et midagi eksportida jääks. Kaug-Idas ja Ees-Aasias kasvatatakse suhkruroogu hilisagraarsetes
või alles kujunevates segataludes, niisiis oma- või siseriiklikuks tarbeks. Väga levinud on seal
käsitööliste valmistatud pruun suhkur.
Suhkrupeet on peamiselt Euroopa kultuur. Teda kasvatatakse sega- ja spetsialiseeritud taludes
ja töödeldakse kohapealsetes suhkruvabrikutes siseturu, igal juhul aga oma maailmajao
tarbeks. Vähesel hulgal on spetsialiseeritud peeditalusid ja suhkruvabrikuid ka USA-s. Nõnda
siis on rõhuv osa maailmaturul müüdavast suhkrust pärit Kariibia ja Ladina-Ameerika
istandustest.
Köögiviljakasvatus ja aiandus
Köögiviljakasvatus on alati olnud igasuguse elatuspõllunduse koostisosa ja sellepärast levinud
üle kogu maailma. Enne industrialiseerumist muutus see kaubaliseks ainult kahes piirkonnas:
Ida-Aasia suurlinnades ja nende vahetus läheduses ning kristlikel Vahemeremaadel, kust
varustati arenevat Euroopat.
Viimasel ajal on peamisteks köögiviljatootjateks muutunud spetsialiseeritud talud, mida on
eriti palju USA-s ja üsna palju juba ka Euroopas ning Jaapanis. Siiski varustavad need
peamiselt siseturgu. Maailmajagudevahelises kaubanduses säilitavad esikoha ikkagi
Vahemeremaad, nüüd ka muhameedlikud. Sealgi hakkab köögiviljakasvatus koonduma
spetsialiseeritud taludesse.
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Aianduski oli ja on levinud kõikjal peale külmade piirkondade, kuid vähetähtsa kõrvalharuna.
Kaubaliseks kujunes ta väga varakult Vahemeremaades. (Sealsed aiad ja viinamäed olidki
istanduste algvorm, mis sealt Ameerikatesse üle viidi.) Vahemeremaad, nüüd juba tänu
spetsialiseeritud taludele ja uusistandustele on säilitanud praeguseni esikoha puuviljade,
viinamarjade, veini ja rosinate tootmisel maailmaturu tarbeks. Sealt on aiandus levinud ka
naabruses asuvatesse Euroopa riikidesse.
Suuri tootjaid, kuid peamiselt siseturu tarbeks, on veel palju. Esmajärjekorras muidugi USA,
aga ka Brasiilia ja Kaug-Iga riigid.
Mõnukultuurid
Kohvipuu on pärit Etioopiast ja Jeemenist. Kokkuost sealsetelt korilastelt aga ei rahuldanud
maailma kohvinõudlust ja väga varakult rajati kohviistandused Brasiilias ja veel mõnel
Ladina-Ameerika maal. Kuni istandused õitsesid, tuligi peaaegu kogu maailma kohv LadinaAmeerikast. Viimased aastakümned on olukorda mõnevõrra muutnud. Praegu annab LadinaAmeerika maailma kohvitoodangust (90 milj.t. aastas) umbes 2/3, tänu suure osa istanduste
ümberkujundamiseleuusistandusteks. Silmapaistav osa kohviube tuleb nüüd aga juba
madalama astme segataludest, kelle jaoks kohvipuu on tihti sobiv müügikiltuur. Eriti kiiresti
levivad sellised talud Mustas Aafrikas, mis toodab juba 20 milj.t. kohviube aastas. Neid on ka
Lõuna- ning Kagu-Aasias.
Teepõõsas on nõudlik, isegi pirtsakas kultuur. Talle on vaja sooja, kuid mitte liiga palavat
kliimat, muld peab olema viljakas, niiske, kuid vesi peab selles vabalt liikuma, seisuvett
teepõõsas ei kannata. Selliseid loodusolusid leidub peamiselt niiskes lähistroopilises kliimas
mäenõlvul, palavvööndis võibolla kõrgemal mägedes. Lisaks on teepõõsas ka väga
töömahukas kultuur, teekasvatuspiirkond peab olema tihedasti asustatud.
Teepõõsa kodumaa on Lõuna-Hiina, kust ta levis varsti ka Lõuna-Jaapanisse. Seal kasvatati
teda hilisagraarse tootmisviisi tingimustes ühe vähese müügilutuurina. Ehkki toodang oli ja on
praegugi väga suur, läheb valdav enamik väga mahuka siseturu tarbeks. Maailmaturu
(tegelikult küll rohkem iseenda) varustamiseks rajasid britid teeistandusi oma asumaades India
ja Sri Lanka mägedes. Need istandused on praegugi väga tähtsad teetootjad, sest neis kahes
väga vaeses riigis on siiani külluses üliodavat tööjõudu.
Mujale oli teepõõsal raske levida: kas oli liiga külm või liiga palav, liiga kuiv või liiga tasane,
või polnud piisavalt odavat tööjõudu. Vaid ühes maailma piirkonnas osutusid kõik nõuded
täidetuks ja seal kujunes kolmas teekasvatuspiirkond maailmas. See piirkond on Musta mere
idarannik (Türgi, Sakartvelo ja isegi Venemaa). Seal toodetakse küll rohkem siseturule.
Kakao oli nagu kohvgi kaua aega puhas istanduskultuur. Ta nõuab aasta ringi sooja ja niisket
kliimat, mida leiab ainult ekvatoriaalvööndist. Kakao on pärit Lõuna-Ameerikast, kuid seal
kasvatatakse teda vaid kohati, paaris üksikus riigis. Takistuseks on et ka kakaopuu
looduslikud kahjurid ja haigused on pärit sealtsamast. Palju “tervislikum” on kakaol kasvada
Aafrikas. Sealgi kasvatati kakaod algul ekvatoriaalvööndi istandustes, kuid need käivad alla ja
kakaokasvatuse võtavad üle madalama astme segatalud. Protsess on väga vastuoluline, mõnes
riigis sureb kakaokasvatus peaaegu välja, teises kasvab väga kiiresti, riikide osatähtsus
kakaotootjatena kõigub väga suurtes piirides ja kiiresti. Must aafrika kokku toodab ja müüb
siiski enamvähem püsivalt 60% maailma kakaod. Viimasel ajal hakkab kakaokasvatus levima
Kagu-Aasiaski, sealgi segataludes.
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Tubakas on kliima suhtes leplik, kuid valib muldi. Tähtis pole niivõrd viljakus, kuivõrd
mikroelementide sisaldus - ühed on tubakale hädavajalikud, teised rikuvad maitse ja lõhna
lootusetult. Sellepärast levib tubakas küll kõigis maailmajagudes, kuid igal pool ainult piiratud
maa-aladel.
Suurim tubaka tootja ning eksportija maailmas on USA (peamiselt Kentucky ja Virginia
osariigid). Tubakas oli ja on seal istanduskultuur, praegusajal muidugi uusistandustes. Kuulus
tubakakasvatuspiirkond on idapoolsed Vahemeremaad kooskülgnevate Taga-Euroopa
riikidega (Türgi, Bulgaaria, Sakartvelo jt.). Tubakat kasvatavad seal segatalud
müügikultuurina, postsotsialistlikes maades aga “järeleahvitud” uusistandused. Nii nende kui
teiste tootlikkus on võrdlemisi madal ja sellepärast ei ole piirkonna tähtsus maailmaturul nii
suur, kui loodusolud ning pikaajalised kogemused lubaksid.
Kaug-Idas on tubakas hilisagraarsete talude kõrvalkultuur. Toodangumaht on üldiselt väga
suur, maailmaturule jõuab aga õige vähe. Sealne tubakakasvatus on aga tähtis, sest see on
sisuliselt käsitöö ja maitsete ning lõhnade kirevus ja originaalsus on seal lausa ületamatu.
Enamik sorte on küll õhtumaalase seisukohalt kehvad. Üksikuid olulisi
tubakakasvatuspiirkondi on mujalgi maailmas (Kuuba, Zimbabwe jt.).
Narkootikud. Väga suurt osa maailmamajanduses etendavad keelatud narkootilisi aineid
sisaldavad kultuurtaimed, nende töötlemine ja narkoäri. Et aga kõik see on ebaseaduslik, siis
puuduvad selle kohta usaldusväärsed andmed. Ka muutuvad kasvatuspiirkonnad vist
võrdlemisi kiiresti - kultuure hävitatakse ühes riigis ja need tekivad teises.
Otsesed tootjad saavad narkoäri kasumitest küll vaid väga tühise osa, ent arengumaade üldise
vaesuse taustal on seegi ahvatlev. Ning linnade marginaalne rahvastik on ülesostjate,
töötlejate, kullerite ja muude narkoärile vajalike meeleheitele viidud inimeste ammendamatu
allikas. Ning muud vajalikku tööjõudu (ülesostjad, kullerid, töötlejad jne.) võib narkoäri
linnade marginaalse rahvastiku hulgast värvata piiramatul hulgal ja ükskõik kui julmadele
nõuetele vastavalt.
Narkotaimi on palju, kuid olulisimad on kolm: koka, oopiumimoon ja india kanep. Kokat
kasvatatakse Ladina-Ameerikas. Tõenäoline monopolist on Boliivia, võibolla teeb talle aga
konkurentsi Kolumbia, kes on rohkem tuntud töötlejana ja vahendajana. Ostjad on peamiselt
USA-s. Oopiumimooni kasvatajana paistis kaua silma nn. Kuldne Kolmnurk Kagu-Aasias
Hiina, Tai, Birma ja Laose piiride kokkupuutekohas, kus õieti kunagi pole olnud korralikku
riigivõimu. India kanep on levinud Aasia Hommikumaades, korralagedus endises NSV Liidus
loob sellele soodsad eeldused tungida ka teistesse maailmajagudesse.

Toiduks mittekasutatavad põllumajandussaadused
Söödakultuurid. Söödaks tarvitatakse eelkõige teravilju ja õlitaimede töötlemisjääke, kuid on
olemas ka spetsiaalseid söödakultuure - põldheinad, söödajuurviljad jmt. Nende kasvatamine
aga piirdub peamiselt kõrgeltarenenud maadega. Peamised söödakultuuride tootjad on
põhjapoolne Euroopa ja kirdepoolne Põhja-Ameerika. Maailmakaubanduses see toodang
peaaegu ei osale.
Hevea seisab kultuurtaimena omaette, kautšukiallikana pole tal looduslikke konkurente. Pärit
on ta ekvatoriaalsest Ladina-Ameerikast. Seal oli ja on ta koriluse objekt, laastavate
taimehaiguste tõttu ei saa teda seal istandustes kasvatada. Heveaistanduste piirkonnaks on
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kujunenud hoopis Kagu-Aasia, kust tuleb valdav osa
naturaalkautšukist. eriti oluline tootja ja müüja on Malaisias.

maailmaturule

jõudvast

Looduslikud kiud. Nende tootmine on niivõrd tihedasti seotud toiduainete tootmisega, et
kuulub samuti agraartööstuskompleksi. Kaua aega olid looduslikud kiud ainus kiuallikas
inimeste tarvis. Siis aga õpiti valmistama keemilisi kiudusid ja vahepeal tundus, et looduslikud
kiud tõrjutakse välja ja vastavad põllumajandusharud kaotavad tähtsuse. Nii see siiski ei
läinud. Looduslikud ja keemilised kiud jaotasid maailmaturu umbes pooleks ja see vahekord
näib püsima jäävat pikemaks ajaks.
Põllumajanduslikke kiuallikaid on palju, kuid olulist majanduslikku tähtsust omavad vähesed.
Praegusel ajal on kaugelt tähtsaimad puuvill ja lambavill. Puuvill on soojanõudlik kultuur.
Kasvuperioodil vajab ta ka palju niiskust, küpsedes aga päikest ja selget ilma.
Vahelduvniiskes kliimas saab teda kasvatada ka vihmale lootes, ent saak on suurem ja kiud
parem, kui puuvilla kasvatada kunstlikul niisutusel.
Riiet vajas ka agraarühiskond ja sellepärast kasvatati puuvilla juba väga ammu kõikjal KaugIdas ja Hommikumaal. Kaug-Ida toodab praegugi umbes poole kogu maailma puuvillast (eriti
muidugi Hiina ja India). See aga läheb peamiselt mahuka siseturu vajaduste rahuldamiseks.
Puuvilla saagikus on Kaug-Idas madal, toodangut võiks veel palju suurendada.
Maailmaturule tuleb suurem osa puuvilla istandustest ja uusistandustest. Neid on kõikjal
lähistroopilises ja lähisekvatoriaalses kliimavööndis. Suurim puuvilla eksportija ja teine tootja
maailmas on USA. Klassikalised istandused niiskes lähistroopikas, kaguosariikides, on seal
asendunud uusistandustega kuiva lähistroopika oaasides, edelaosariikides. Puuvillatootjate ja
müüjatena on olulised veel mitmed Hommikumaad (Pakistan, Egiptus, Usbekistan jt.).
Hilisagraarne tootmine asendub siin üsna kiiresti segatalude ja uusistandustega.
Lambavilla suurimad tootjad on praegusajal rantšod ja rantšolaadsed majandid. Suurim tootja
ning eksportija on Austraalia, kellele järgnevad teised Kaug-Lõuna riigid (Lõuna-Aafrika,
Argentina). USA lambakasvatajana silma ei paista, sealsed rantšod eelistavad lihaveiseid.
Vahemeremaades, Hommikumaadel ja Sise-Aasias on lambaid alati peetud palju ja saadud
muidugi ka villa, ränd- või poolrändkarjanduse oludes aga kehva ning vähe. Murrangu tõi
kaasa alles üleminek rantšolaadsele pidamisele. Selle algatasid Hispaania mõisnikud ja neilt
rantšod Ameerikasse levisidki. Praeguseks on lambakasvatus Hispaanias väheseks jäänud,
kuid rantšotaoliseid majandeid on palju Türgis ja endise NSV Liidu kõrbealadel. Need on
olulised villatootjad ja -eksportijad. Mujal Hommikumaadel on aga lambakasvatus täiesti alla
käinud, vill ei kõlba hästi enam siseturulegi.
Iseloomulikud on nihked angoora kitsevilla ja karakullnahkade tootmises. Kaua kuulus nende
maailmamonopol esimese puhul Türgile, teisel kaubal - Hommikumaa kirdeosale (Afganistan,
Turkmeenia, Usbekistan). Mõlemal juhul tegelesid sellega vara-agraarsed rändkarjased,
toodang oli väike, mitte kõige parema kvaliteediga ja äärmiselt kallis. Murrangu tekitasid
Lõuna-Aafrika rantšod, mis on praktiliselt välja tõrjunud nii Türgi angooravilla kui
Afganistani karakulli (Usbekistani ja Turkmeenia karakullikasvatust kaitses ja
moderniseeriski mõnevõrra NSV Liidu majanduspoliitika). Lõuna-aafrika tõsiseimaks
konkurendiks kujuneb hoopis Austraalia.
Lina täitis jahedakliimalise Euroopa agraarühiskonnas täpselt sama rolli, mis puuvill
soojemates maailmajagudes. Euroopa industrialiseerudes muutus lina alul madalama astme
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segatalude tähtsaks müügikultuuriks. Segatalude edasine areng, puuvilla ja keemiliste kiudude
konkurents on aga linakasvatuse peaaegu välja suretanud. Venemaal hoidis seda elus
monopolistliku riigi käsumajandus, mille kokkuvarisemisele võiks järgneda ka linakasvatuse
lõpp. Tegelikult on linakiudu ikka veel vaja. Kuid seda peaks tootma spetsialiseeritud taludes,
nagu see on silmapaistvalt hästi korraldatud Belgias. See pisike riik ongi praegusaja maailma
peamine linakiu eksportöör.
Siidiussikasvatus oli Ida-Aasia hilisagraarse põllumajanduse väga tähtis koostisosa. Sealt
levis ta varakult Vahemeremaadesse ja idapoolse Hommikumaa oaasidesse. Hilisagraarsete
tootmisvormide asendudes moodsamatega suri aga siidiussikasvatus ühes riigis teise järel
välja. Keemiliste kiudude konkurentsi kõrval soodustas seda ka siidiussikasvatuse erakordne
töömahukus - niisugust tööd on nõus tegema vaid vaesed inimesed ja sedagi peamiselt
mõisnike või riigi sunni all. Praegusel ajal ongi siidiussikasvatus mingil määral säilinud vaid
vaeseimates diktatuuririikides Iraanist Hiinani.
Nahku saadakse kõikjal, kus peetakse loomi. Suurtes kogustes saadavad neid maailmaturule
vaid Kaug-Lõuna riigid tänu rantšodele.
Piimatooted
Piim muide polegi maailmas üldlevinud toiduaine. Mitmes maailmajaos on see täiskasvanute
toiduna tundmatu ja enamikule rahvastikust koguni tervisele kahjulik. Piimaga ollakse
harjunud ainult euroopastunud maailmajagudes, Indias ja rändkarjanduse juures. Viimased
tarbivad ise oma loomade vähese piima, ka Indias jätkub piima ja piimatooteid ainult
kohalikule turule. Maailmamajanduslik piimatootmine koondub seega Õhtumaadele.
Rõhuv osa piima tuleb piimakarjataludest, mille levikut on juba käsitletud. 60% maailma
piimatoodangust annab endiselt Euroopa (peamiselt põhjapoolsed riigid), 20% PõhjaAmeerika, ülejäänu peamiselt Uus-Meremaa ja Jaapan.
Piimatoodete turg on maailmas üleküllastunud. Suurriigid piirduvad siseturu kaitsega,
eksportöörideks pürgivad peamiselt sellised väikeriigid, kus piimakarjatalud on
põllumajanduse alus (Taani, Holland, Šveits, Uus-Meremaa jt., looduslike eelduste poolest
peaks nendega liituma ka Eesti).
Kurioosumina olgu märgitud, et suur osa piimatooteid kulutatakse näljaabiks arengumaadele,
kuigi näiteks Musta Aafrika elanikkond ei talu piima. Ületootmiskriisi leevendamine näib
olevat tähtsam kui aafriklaste tervis.
Lihakasvatus
Lihatooted valmistatakse peamiselt sea- (u. 45%) ja veiselihast (üle 30%). Viimasel ajal on
väga kiiresti kasvanud linnuliha tootmine (juba 20% maailma lihatoodangust). Lambaliha on
alati olnud teisejärguline, palju süüakse seda ainult Suurbritannias. Seal peetakse ise väga
palju lihalambaid, kuid lambaliha ostetakse juurde Iirimaalt, Austraaliast, Uus-Meremaalt.
Siga on paljude rahvaste arvates ebapuhas loom, kelle liha ei kõlba süüa. Praktiliselt puudub
seakasvatus islamimaades, Lõuna- ning Kagu-Aasias. Ka Lõuna-Euroopas ja sealt asustatud
Ladina-Ameerikas ei ole sealiha ega seakasvatus populaarne. Mustas Aafrikas ja Okeaanias
sigu küll kasvatatakse, kuid alepõllumeestel on nad pisikesed ja maailmamajanduslikku
tähtsust ei oma. Väga palju kasvatatakse sigu Ida-Aasias (ka Hiina kultuuri mõjulises
Vietnamis). Kuid sealgi on seakasvatus vähetootlik ega rahulda isegi siseturu vajadusi.
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Seega jäävad maailma peamisteks seakasvatajateks Euroopa ja Põhja-Ameerika kõrgema
astme segatalud ja spetsialiseeritud talud. Maailma sealihast toodab Ida-Aasia kolmandiku,
Euroopa 45% ja Põhja-Ameerika 15%. Kaubandus sealihatoodetega toimub peamiselt
maailmajaosiseselt. Euroopas on peamised eksportöörid lõunapoolsed riigid, aga ka Taani ja
Holland.
Veiseliha tootmine võiks olla laialt levinud. Ent siingi osutub määravaks majanditüüp. Odavat
veiseliha toodavad rantšod, suurema osa sellest aga kõrgema astme segatalud, piimakarjatalud
ja viimasel ajal ka loomavabrikud. Niisiis on veiseliha peamised tootjad samuti Euroopa
(40%) ja Põhja-Ameerika (25%), eksportijad, tänu rantšodele aga Kaug-Lõuna ja LadinaAmeerika. Mujal maailmas on veiselihatoodang tühine, kuigi kõikjal esinev.
Lindude pidamine ja söötmine oli võimalik peaaegu kõikjal ja elatusmajanduse oludes oli see
levinud üle kogu maailma. Industrialiseerimine jättis linnukasvatuse esialgu kõrvale, see oli
kolmandajärguline, maailmamajanduses mitteosalev majandusharu. Murrangu tõid kaasa
linnuvabrikud. Linnuliha tootmine muutus tähtsaks loomakasvatusharuks. USA üksi, kus
linnuvabrikud tekkisid kõige varem, annab 1/3 maailmatoodangust, Euroopa teise
kolmandiku, ülejäägi peamiselt Jaapan ja Kanada. Kauplevadki need riigid peamiselt
omavahel. Sama mustrit järgib munade tootmine ja kauplemine.
Maailmajagude põllumajanduse kokkuvõtlik iseloomustus
Euroopa on suurima haritava maa pindalaga maailmajagu. Ka 1 elaniku kohta tuleb siin üsna
palju (peaaegu pool hektarit) haritavat maad. Loodusolud on võrdlemisi head: püsivad ja
kaunis viljakad mullad, piisav niisutus (välja arvatud kaguäärel). Sooja on siiski piiratud
hulgal, väga soojanõudlikke kultuure Euroopas kasvatada ei saa. Nende toodang tuleb kas
asendada (roosuhkur peedisuhkruga) või mujalt sisse vedada.
Majandivormid on võrdlemisi eesrindlikud. Valdavad piimakarjatalud põhja ning kõrgema
astme segatalud löunapool. Lääne-Euroopas on juba palju ka spetsialiseeritud talusid. Igal
pool levivad loomavabrikud. Venemaa kuivematel äärtel leidub rantÓosid ja ekstensiivset
teraviljakasvatust. Elatusmajandus on Euroopas ammu kadunud, madalama astme segatalusid
on säilinud vaid idapoolses osas. Postsotsialistlikus vahe- ja Taga-Euroopas aeti need
majanditüübid ülemäära suurteks ja allutati riigi mitte alati mõistlikule käsutamisele, nii et seal
pole nende tootlikkus nii kõrge, nagu võiks olla.
Kõikjal Euroopas töötab põllumajandus arenenud agraartööstuskompleksi koosseisus. Riigi
liidriosa selle kujundamisel Vahe- ja Taga-Euroopas on takistanud kompleksi eeliste
kasutamist võrreldes Lääne-Euroopaga, kus liidri osa on täitnud talunikekollektiivid või
tööstusettevõted.
Euroopa põllumajandus on kõrgtootlik (eriti muidugi Lääne-Euroopas). Kuid ühtlasi on
Euroopa põllumajandussaadused võrdlemisi kallid ja nende turustamine saab edukas olla
ainult riikide ulatuslikul toetusel. Muudesse maailmajagudesse see harilikult ei õnnestu.
Euroopa toodab suurel hulgal enamikku põllumajandussaadusi ja rahuldab nendega oma
vajadusi. Kauplemine toimub riigi- või maailmajaosiseselt, Euroopast välja müüakse vähe.
Juurde ostab Euroopa seda, mida ta ise soojapuudusel toota ei saa (palavvööndi puuviljad,
mõnukultuuride toodang, puuvill, looduslik kautšuk, roosuhkur, mõnd sort taimeõlid) või mis
mujal on palju odavam (söödateravili, vill, tubakas).
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Põhja-Ameerika on haritava maa üldsuuruselt küll alles kolmandal kohal, kuid 1 inimese
kohta kõige paremini varustatud. Samuti on haritava maa kvaliteet väga hea. Euroopa-tüüpi
parasvööndimaade kõrval leidub ka lähistroopilisi alasid. Palju on ka üsna häid rohumaid.
Looduslikult ja põllumajanduse korralduselt ning suunalt jaguneb Põhja-Ameerika teravalt
niiskeks ida- ja kuivaks lääneosaks.
Niisked alad, samuti niisutatavad maad läänes, koondavad valdava osa haritavat maad ja
parimad rohumaad. Neil on kujunenud maailma produktiivseim põllumajandus. Seda
soodustavad ka korralduslikud tegurid - agraartööstuskompleksi täiuslikkus, eesrindlikud
majandivormid (piimakarjatalud, kõrgema astme segatalud, väga palju spetsialiseeritud talusid
ja loomavabrikuid, uusistandused). Põllumajandustoodang on siin paremate loodusolude ja
korralduse tõttu küll odavam kui Euroopas, aga siiski võrdlemisi kallis.
Kuivadel aladel levivad peamiselt rantšod ja ekstensiivne teraviljakasvatus. Kliima ei luba siin
eriti kõrget tootlikkust, ometi on see kõrgem kui mujal taolistes oludes - tänu korralikule, kuid
ka
mitte
ülepaisutatud
agraartööstuskompleksile.
Kuiva
Põhja-Ameerika
põllumajandussaaduste peamine trump on aga nende odavus, maailmaturul ei ole neile
konkurente.
Kokkuvõttes toodab Põhja-Ameerika hiigelkogustes põllumajandussaadusi ja ekspordib
muudesse maailmajagudesse palju teravilja, puuvilla, tubakat, liha, mune jm. Imporditakse
vähe, peamiselt saadustevaliku mitmekesistamiseks.
Kaug-Lõunas on haritavat maad keskmisel hulgal, 1 inimese kohta aga peaaegu sama palju
kui Põhja-Ameerikas. Väga palju on seal aga rohumaid. Kaug-Lõuna on väga hästi
kindlustatud soojaga, niiskusega on lood aga kehvapoolsed, kuigi leidub ka niiske kliimaga
alasid.
Vähese rahvastiku, kuivapoolse kliima ja rikkaliku maafondi tõttu levivad siin peamiselt
rantšod ja ekstensiivne teraviljakasvatus. On ka uusistandusi, kohati piimakarjatalusid.
Korraldusvormidelt on Kaug-Lõuna ebaühtlane. Lõuna-Aafrika keskmise taseme viivad alla
neegrite elatusmajandus, Lõuna-Ameerika riikides kohati veel säilinud hilisagraarsed
maisitalud ja algelised istandused.
Agraartööstuskompleksid pole kuskil eriti hästi välja kujunenud. Kaug-Lõuna põllumajandus
on keskmise või alla keskmise tootlikkusega, kuid ta toodang on odav ja suurte pindade tõttu
ka mahukas. Sellepärast on maailmajagu mõnede tähtsate saaduste oluline eksportöör
maailmaturule. Need on kõigepealt nisu, vill, liha ja nahad, teises järjekorras ka mais,
piimasaadused ja mõned puuviljad. Import on kirev, kuid mitte kuigi suur.
Vahemeremaade põllumajandus ja selle koht maailmamajanduses on loodusolude tõttu väga
omapärane. Vahemereline kliima oma kitsaste võimalustega suunas põllumehed juba väga
varakult spetsialiseerumise ja kaubatootmise teele kolmes põhilises vormis, mille küll
lõplikult välja arendasid ameerikad, sest Vahemeremaade eneste areng takerdus. Alles XX
sajandi teisel poolel on Vahemeremaad, kristlikud ja Iisrael ees, muhameedlikud järel,
hakanud kiiresti moderniseerima oma põllumajandust. Valdavaks tootmisvormiks saavad
uusistandused, palju on ka rantšosid ja ekstensiivset teraviljakasvatust, levivad
loomavabrikud, segatalud tõrjutakse välja. Kujunevad agraartööstuskompleksid.
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Vahemeremaad on traditsiooniliselt olnud nn. vahemereliste kaupade eksportijad algul
Euroopasse, siis ka mujale maailma. Need on tsitrusviljad, viinamarjad, rosinad ja vein,
oliiviõli, tubakas, varane köögivili, vähemal määral teravili ja vill. Moderniseerudes tõuseb
tootlikkus ja eksport kasvab üsna kiiresti. Põllumajandussaaduste import on olnud väike,
viimasel ajal aga kasvab söötade sissevedu.
Ladina-Ameerika on haritava maa ja rohumaadega varustatud keskmiselt. Kvaliteedilt on maa
väga kirev, enamasti siiski üle keskmise või koguni väga hea. Tootmise korraldus on veelgi
kirevam, esineb kõiki vorme korilusest loomavabrikuteni, ülekaalus on siiski mitte kõige
moodsamad: hilisagraarsed maisitalud, rantšod, istandused. Agraartööstuskompleksid on
kehvasti välja kujunenud või puuduvad üldse. Tootlikkus on sellepärast madal, igatahes palju
madalam, kui loodusolud võimaldaksid. Ladina-Ameerika on peamiselt toiduainete importija.
Välja on veetud peamiselt istanduste toodangut, kuid istandusi kimbutavad tööjõupuudus ja
mitmesugused taimehaigused. Ladina-Ameerika kaotab neidki positsioone maailmaturul, mis
tal siiani olid. Väga oluline on ta veel kohvi ja banaanide eksportöörina. Mõni riik ekspordib
ka rantšodest saadud veiseliha, kuid seegi põrkab paremate rantšode konkurentsile teistes
maailmajagudes. Kariibias on väga vähe haritavat maad, kuid loodusolude poolest kuulub see
maailma parimate hulka. Siin valitseb istandusmajandus, eriti suhkrurooistandused. Kariibia
ongi maailma suhkrutoos. Eksporditakse veel vürtse, kohvi jt. istandussaadusi. Kõike muud
tuleb sisse vedada.
Mustas Aafrikas on küll palju haritavat maad ja rohumaid, kuid nende kvaliteet on enamasti
nigel. Ja rahvaarv on viimasel ajal väga kiiresti kasvanud. Plussiks on suured soojavarud.
Traditsiooniliselt oli Musta Aafrika vara-agraarse tootmisviisiga maailmajagu, mis üldse ei
andnud kaubatoodangut - ja suures osas on ta seda veel praegugi. Maailmaturule väljus ta
istanduste toodanguga alles XIX sajandi lõpul. Praegu on istandused lagunemas. Kuid laguneb
ka vara-agraarne tootmisviis, millest eralduvad madalama astme segatalud. Müügitoodangu
kasvatamiseks vajavad need nõuannet ja muid teenusi, ka on vaja seda toodangut töödelda.
Need rollid võtavadki üle istandused, loobudes otsesest tootmisest. Algeliste
agraartööstuskomplekside kujunemine taandarenevate istanduste ja kiireltlevivate segatalude
koostöös ongi Mustale Aafrikale eriti iseloomulik protsess. See on lubanud Mustal Aafrikal
tervikuna säilitada ja isegi tugevdada oma positsioone maailmaturul mitmete
palavvööndikultuuride müüjana, millest tähtsamad on kohv, õlipalm, maapähkel. Kuid
edukate riikide kõrval on Mustas Aafrikas neidki, kus põllumajandus ümberkorralduste käigus
täiesti kokku variseb ja mis vajavad ülejäänud maailmalt suurt näljaabi (küll mitte
piimapulbrit!).
Islamimaade oaasipind on väike, kuigi väärtuslik, kõrbekarjamaad ülimalt vähetootlikud.
Rändkarjandus hääbub või kujundavad riigid selle millekski rantšotaoliseks. Oaasides
asenduvad hilisagraarsed talud madalama astme segataludega. Kaubatoodang on igal juhul
veel väike. Sellepärast ei etenda Hommikumaad maailma põllumajanduses kuigi tähtsat rolli.
Oluline on vaid puuvilla kasvatamine ja eksport mitmelt maalt.
Lõuna- ning Kagu-Aasias on haritava maa üldpindala küll suur, kuid ühe elaniku kohta väga
väike. Rohumaad peaaegu puuduvad. Mõnevõrra leevendab maapuudust kahe aastasaagi
saamise võimalus ja muldade üldiselt hea viljakus. Valdav on hilsagraarne tootmisviis, mis
pikkamööda kujuneb ümber madalama astme segataludeks. Nende majandite kaubalisus pole
kuigi suur, nad varustavad siseturgu, mille nõudmisi nad enamvähem (kuid mitte alati ja
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kõikjal) rahuldavad. Maailmaturule läheb siit ilmajaost peamiselt istanduste toodang.
Tööjõupuudust istandustel seal veel ei ole, küll on aga raske leida maad istanduste alla,
sellepärast on neid vähe, peamiselt hõredamini asustatud Kagu-Aasias. Tänu istandustele on
Lõuna- ning Kagu-Aasial maailmaturul tugevad positsioonid loodusliku kautÓuki, õlipalmija kookospalmisaaduste ja tee müüjana. Mõni riik müüb vähestes kogustes riisi.
Ida-Aasia on kõige napima maafondiga maailmajagu. Kliimaoludki on ebasoodsamad kui
Lõuna- ning Kagu-Aasias, kuid väga suure töö hinnaga on kohati siiski võimalik saada 2 või
isegi 3 saaki aastas. Ühiskondlike tegurite poolest jaguneb Ida-Aasia teravalt kaheks.
Jaapan, kellele viimasel ajal järgnevad Lõuna-Korea ja Taivan, on oma põllumajanduse
moderniseerinud, üle võttes Euroopa ja Põhja-Ameerika tootmise korraldamise vorme
(maanappuse oludes leiavad eriti soodsa vastuvõtu loomavabrikud). Saavutatud on väga kõrge
tootlikkus - kuid ka kallis toodang. Kõige tähtsamate saadustega (riis, köögiviljad, tee)
varustab Jaapan ennast enamvähem ise, muudegi sissevedu on vähenenud. Ning seda
hoolimata sellest, et rahva jõukuse kasvades on toiduainete tarbimine märksa suurenenud.
Ikkagi jääb Jaapan toiduainete importijaks.
Hiinagi moderniseerib oma hilisagraarset põllumajandust, kuid riikliku käsumajanduse
meetoditega, mis mõnikord on osutunud lausa rumalateks. Sellepärast on edusammud märksa
tagasihoidlikumad. Eksportida pole Hiinast peaaegu midagi, kuid ka importida pole vaja, sest
rahva tarbimine piirdub kõige hädavajalikumaga ja selle suudab uuenev põllumajandus juba
anda. Nõnda on Hiina üsna omapärane nähtus: väga paljude põllumajandusaaduste tootmisel
on ta kui mitte lausa esimene, siis ikkagi esimeste hulgas maailmas, kuid
maailmakaubanduses ei osale peaaegu üldse mitte.
Vaesed, väikesed ja mahajäänud
maailmamajanduses mingit tähtsust.

Sise-Aasia

ja

Okeaania

ei

oma

toiduainete

Maailma toitlusprobleemid
Pikka aega valitses põllumajanduses traditsiooniline tootmine ja toiduvarud sõltusid suuresti
olemasoleva harimiskõlbliku maa hulgast, kliimast, põllumajanduses kasutatavatest
tehnoloogiatest ja kaubavahetuse ulatusest. Euroopa, kes oli allutanud oma poliitilisele ja
majanduslikule kontrollile suure osa maailmast, hankis toiduaineid järjest kasvavale
rahvastikule kolooniatest. Aasia ja Aafrika sõltusid täielikult oma ressurssidest, pealegi
toodeti suurel osal nende maadel põllumajandussaadusi Euroopa riikidele. Uute
transpordiliikide kasutuselevõtt (aurulaevad, raudtee) ning jahutus- ja külmutusseadmete
areng suurendasid maailma toiduainekaubanduses liikuvaid kaubakoguseid. 19. sajandi
lõpust hakkasid Euroopa riigid sõltuma sisseveetavatest toiduainetest.
Praegu suudab Maa toita viis korda enam inimesi kui kõigest kaks sajandit tagasi. Kuigi
arenenud riikides on turg toiduainetest küllastatud ja põllumajandussaaduste ülejääke on
raske müüa, on maailmas ligi 800 miljonit elanikku, kes kannatavad pidevalt alatoitluse või
isegi nälja käes. Energiamahukat suurte tootmiskuludega põllumajanduse toodangut ei suuda
arengumaade vaesed inimesed osta. Humanitaarabi ei jätku aga kõigile või ei jõua see õigel
ajal kohale. Teravaim on toiduprobleem Lõuna-Aasias, Aafrikas ja Andide piirkonna
maades, kus kõige enam kannatavad toidupuuduse all maata maarahvas ja linnade vaesed
inimesed. Mitte ükski 20. sajandi näljahädadest pole tähendanud absoluutset toidupuudust,
probleemiks on olnud vaesusest tulenev ebavõrdne juurdepääs toidule.
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Tänu rahvaarvu kasvule on Lõunas haritava maa hulk inimese kohta langenud, eriti terav on
probleem Aasias. Paljud riigid, kus omal toiduaineid jätkus, on praeguseks muutunud
toiduainete importijateks. Maailmakaubanduses on tähtsamad müüjad Põhja-Ameerika,
Kaug-Lõuna ja veidi ka Vahemeremaad, sest ainult neil regioonidel on suuri toiduainete (vili,
liha, piimatooted) ülejääke. Valdav enamik arengumaid on peamiste toiduainete ostjad ja
müüa suudetakse suures koguses peamiselt istandussaadusi. Arengumaade toidumajanduse
nõrkuse tähtsamad põhjused on traditsiooniliste tootmisvormide säilimine, tihe rahvastik ja
kohati halvad loodusolud.
Seevastu arenenud riikides, kus põllumajandus on täielikult spetsialiseerunud, tootmine
energiamahukas ja täielikult kaubaline, on tõsiseid probleeme ületootmisega. Riigid on
sunnitud oma põllumajandust toetama või piirama. Selleks on mitmeid võimalusi.
Oma riigi siseturgu kaitstakse tollide, kvootide või mitmesuguste teiste
impordipiirangutega. Sellega suudetakse hoida või isegi tõsta siseturu kaupade hinnataset
ning kaitsta kodumaist tootjat välismaise konkurentsi eest. Importkaubad muutuvad
tollimaksude tõttu kallimaks, nende sissevedu võib piirata väärtuseliselt või koguseliselt
(kvootidega). Riik maksab oma põllumajandustoodetele subsiidiume (toetusi). Oma kaupa
ekspordivad põllumajandustootjad saavad näiteks ekspordipreemiaid, raha selleks eraldatakse
riigi eelarvest (maksumaksja taskust).
Valitsus võib rakendada ka saaduste kokkuostu kindlate hindadega, mis on üldjuhul
turuhinnast mõnevõrra madalamad. Kulutused tuleks riigi eelarvest. Mõnes riigis makstakse
näiteks põldude söötijätmispreemiad, mille eesmärk on põllumajandustootmist vähendada.
Talupidajale, kes vähendab külvipinda või müüb oma majapidamise, makstakse riigi poolt
teatud summa. Levinud on ka riigi ettevõtlus põllumajandusega seotud harudes. Riik koolitab
tasuta talupidajaid, korraldab kursusi, maksab kinni maaparanduse või mõned muud
tegevused.
Euroopa Liit praktiseerib kokkuostu ja siseturu kaitset teiste vastu (eriti USA kaupade
vastu). Tulemuseks on kaks korda kallimad toiduained kui maailmaturul. USA-s on
olulisemad söötijätmispreemiad ja riigiettevõtlus (näiteks keskkonnakaitsetööd tehakse kas
tasuta või soodushinnaga riigi arvel).
Põllumajanduse mõju keskkonnale
Metsade mahavõtmine, soode kuivendamine või kuivade alade niisutamine uute põllumaade
saamise eesmärgil on aegade jooksul põhjustanud looduslike ökosüsteemide hävimise ja
muutumise väga suurtel aladel.
Järjest kiirenev muldade erosioon ja maade halvenemine on ilmselt üks kõige olulisemaid
põllumajanduse kahjulikke mõjusid paljudes piirkondades. Muldade erosioon on kõige
ulatuslikum troopilistes ja lähistroopilistes piirkondades, kus kiiresti kasvava rahvaarvu ja
suureneva toiduvajaduse tõttu võetakse järjest rohkem metsi maha uute põllumaade tarbeks.
Umbes pooled kogu maailma troopilistest metsadest on tänaseks juba hävitatud.
Troopikametsade raadamisel hävivad mulla pindmises kihis olevad toitained ning maa
muutub paari aastaga viljatuks. Peagi uhuvad vihmaveed minema ka mulla. Inimese elueaga
võrreldes võib mulda pidada aga taastumatuks loodusvaraks.
Ülekarjatamine kuivadel karjamaadel rikub niigi õrna pinnast ja viib kõrbealade laienemisele.
Igal aastal laieneb Sahara kõrb kilomeetri võrra lõuna poole. Rohtlate ülesharimisel tekivad
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kaitsmata pinnasel tolmutormid, järskudele mäenõlvadele rajatud põldudelt kannab vooluvesi
pinnase lihtsalt minema. Metsade mahavõtmine või soode kuivendamine on suurtel aladel
rikkunud looduslikku veerežiimi ja alandanud põhjavee taset.
Kogu haritavast maast on ligi 18% niisutatav, selleks tarvitatakse kolmveerand kogu
maailmas kasutatavast mageveest. Aurumise ülekaal sademete suhtes põhjustab neil aladel
muldade sooldumist, kus taimed kärbuvad kas sooldunud vees või maapinda katvas
soolakoorikus. Neljakümne aastaga on kokku kuivanud suurem osa Araali järvest, millesse
suubuvate Amudarja ja Sõrdarja jõgede vett kasutatakse ulatuslike niisutuspõldude jaoks.
Intensiivne maakasutus, piiratud arvu kultuuride (monokultuuride) viljelemine ja saagikamad
sordid nõuavad rohkem väetisi ning tõhusat taimekaitset. See on viinud kemikaalide
massilisele kasutamisele. Põldudelt kanduvad väetised väga kergesti veekogudesse,
põhjustades nende eutrofeerumist või vee joogikõlbmatuks muutumist. Liigne väetamine
võib viia mullaelustiku hävimiseni ja hoopis muldade vaesumiseni. Mitmete inimese tervist
ohustavate taimekaitsemürkide kasutamine on arenenud riikides praeguseks keelatud.
Arenenud riikides otsitakse meetodeid, kuidas suurenevate tootmismahtude juures keskkonda
vähem rikkuda. Rohtlaaladel on tuuleerosiooni vältimiseks hakatud kasutama ribapõllundust.
Üleväetamise vältimiseks tehakse põhjalikke mullaanalüüse, et väetisi oleks võimalik anda
vaid põhjendatud kogustes. Õige viljavahelduse, seemnete säilitusrežiimi tagamise,
kvaliteetse istutus- ja külvimaterjali kasutamise ning peensusteni läbimõeldud agrotehnika
rakendamise abil on saagikust võimalik veelgi suurendada. Arvutitega varustatud masinad
joonistavad põllu saagikuskaarte, loomakasvatuses ja toiduainetetööstuses rakendatakse
infektsioonide vältimiseks rangeid tervisekaitsenõudeid.
26. Kalandus
Kala ja teiste mereorganismide nagu molluskite, limuste ja mitmesuguste vähiliste
osatähtsus inimeste toidulaual on pidevalt kasvanud. Kala on väärtuslik toiduaine, mida
tarbitakse nii värskelt, soolatult, suitsetatult kui ka konserveeritult. Tänapäeval saavad
inimesed 16% loomsetest valkudest kalast, Aasias, kus kala süüakse rohkem, isegi palju
enam. Kalajahu ja -õli kasutatakse loomasöödaks, suurte veeimetajate rasva keemia- ja
farmaatsiatööstuses, vetikatest toodetakse kallerdisainet želatiini ja valmistatakse väetisi.
Mereelustikust saab ka mitmeid põletikuvastaseid ravimeid. Teadlased on avastanud
näiteks koerhais uue ühendi, mis takistab vähi levikut.
Kalavarad, kalanduse vormid ja nende levik
Suurem osa kalast püütakse maailmamerest, kuid üha enam suureneb ka kalakasvatuse
osatähtsus kalatoodangus.
Kalavarad ei jaotu maailmameres ühtlaselt. Madalad rannikumered annavad valdava osa
maailma kalapüügist. Pinnakihid on kalarikkamad külmade hoovuste piirkonnas, kus on
hapnikurikas vesi ning suurte jõgede suudmetes, kuhu jõed kannavad hulgaliselt
taimetoitaineid. Süvaookean on kõikjal kalavaene, samuti lähistroopilise, ekvatoriaalse ja
polaarse avaookeani pinnakihid. Kalapüük erinevatest ookeanidest.(Vaikne o. 54%, Atlandi
o. 27%, India ookean 9, sisevetest 10%
Agraarühiskonnas oli kala oluline toit vaid neile, kes elasid kalarikaste veekogude ääres.
Kalapüük toimus väga algeliste vahenditega ja peamiselt vaid rannalähedastelt aladelt. Kala
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töödeldi rannakülades ja müüdi kohalikul turul. Tänapäevalgi on rannikupüük väikeste
kalapaatidega ülekaalus Ida- ja Kagu-Aasias, kuid ka teiste regioonide arengumaades.
Koos merelaevade arengu ja kalapüügivahendite täiustumisega hakati kala püüdma avamerel
ning pikema säilitamise eesmärgil sealsamas ka töötlema. Samaaegselt arenesid ja täiustusid
äriteenused ning kalatöötlemisettevõtted suuremates sadamalinnades. Võrdlemisi kergesti
saab püüda ka rannikuvete kala. Alates 1977. aastast tohib rannikuriik kontrollida ja piirata
kalapüüki oma majandusvööndi vetes kuni 200 miili (umbes 370 km) kaugel rannikust. Tänu
sellele on muutunud võimalikuks ülemäärase püügi keelamine ja tasub kulutada raha ja aega
kalavarade taastamisele majandusvööndis. Oli ka viimane aeg, sest varasema röövpüügiga
laastati kalavarad paljudes piirkondades. Kui rannikuriik ise ei vaja oma majandusvööndi
kalu, võib ta nende püüdmise õiguse rentida või müüa mõnele teisele riigile. See on uus
maailmamajanduslike sidemete liik.
Avaookeani kalad ei kuulu esialgu veel kellelegi, neid võib püüda kes tahes ja kui palju tahes.
Kuid sealsed kalad on harilikult hajali, ei koondu suurteks parvedeks. Teiseks on püük
rannikust kaugel kulukas. Sellepärast on see jõukohane vaid vähestele ja nii pole
kontrollimatu röövpüük veel jõudnud avaookeani kalavarasid tõsiselt kahjustada. Tänapäeval
annab avamerepüük suurema osa maailma kalatoodangust.
Alates 20. sajandist hakkas levima ookeanipüük. Kaasaegse tehnikaga varustatud suured
kalapüügilaevad võivad merel olla nädalaid. Kala töödeldakse kohapeal ja müüakse
maailmaturul. Kaasaegset ookeanipüüki saavad endale lubada vaid suured ja rikkad riigid –
USA, Jaapan, Venemaa jt.
Iga rannikuriik tohib püüda kalu oma majandusvööndi vetes, mis ulatuvad 200 miili
kaugusele rannikust. Kui riik ise ei huvitu oma majandusvööndis kalastamisest, võib ta
püüdmise õiguse rentida või müüa mõnele teisele riigile. Kõigile vaba avaookeani
kalapüüki reguleeritakse rahvusvaheliste lepetega. Avaookean on jaotatud
püügipiirkondadeks ja teatud kalaliikide püügiks antakse riikidele väljapüügi kogused –
kvoodid.
Suurimaks kalapüüdjaks riigiks on Hiina, kus nii püük kui ka kalakasvatus etendavad tähtsat
osa. Üldse on suured kalastajad ja kalatöötlejad Ida- ja Kagu- Aasia riigid. Kalu püüdvate
riikide arv kasvab tasapisi arengumaade arvel, kus suurem osa kalasaagist tarbitakse
siseturul.
Maailma kalapüügi ja kalasaadustega kauplemise geograafia
Väljapüük sisevetest moodustab 7% kogupüügist ja valdav osa sellest langeb arengumaade
arvele. Ainuüksi Hiina, India, Bangladesh ja Indoneesia annavad ligi poole sisevete
kalasaagist.
Et väljapüüki maailmamerest ja sisevetest ei saa enam suurendada, kuid vajadus kala järele
aina kasvab, siis on kiires tempos hakanud arenema kalakasvatus e akvakultuur. Väga
palju tegeletakse kalakasvatusega Aasia riikides. Kalakasvatus väikestes tiikides on
kujunenud sealsete talupidamiste koostisosaks ning maaelanikele oluliseks lisatoidu või –
sissetuleku allikaks. Merelahtedes või sumpades kasvatatakse väärtuslikumat kala, mis läheb
suures osas ekspordiks.
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Kauplemine kalatoodetega. Kolmandik püütud kalast jõuab maailmaturule, ülejäänu
tarbitakse riikide siseturul. Suurimad kalatoodete väljavedajad on Ladina-Ameerika ja PõhjaEuroopa riigid. Üksikute riikide lõikes on suurimateks eksportijateks Tai ja Norra, andes
koos 15% kala ja kalatoodete ekspordist. Peamised kalatoodete importijad on arenenud
riigid, kelle arvele langeb 85% kalatoodete sisseostust. Suurim importija Jaapan ostab
ainuüksi 25% maailmaturu kalast, USA 16%. Euroopa Liidule langeb enam kui kolmandik
maailma kalatoodete impordist, millest aga ligikaudu
Tihedasti rahvastatud Ida-Aasias ja ka Venemaal tarbib siseturg peaaegu kogu püügi, kala
ostetakse juurdegi. Puhta ekspordi järgi (s.t. kala ning kalatoodete eksport miinus import) on
juhtival kohal Ladina-Ameerika (umbes 2,5 milj.t, peamiselt kalajahu) ja Põhja-Euroopa riigid
(1,7 milj.t, peamiselt toidukala). Oluline on ka Põhja-Ameerika puhas eksport (umbes 1
milj.t). Teised eksportijad on juba kõik vähetähtsad.
Kauplemine kalapüügiõigustega on vähelevinud, sest enamik riike vajab oma kalu ise. Siiani
müüsid õigusi kõige rohkem USA ja Kanada, kuid Loode-Atlandi kalavarade laastamine on
nende tulusid palju vähendanud - tühja merd ei taha ju keegi osta. Praegu on tähtsaimad
müüjad Lõuna-Atlandi rannikumaad Argentina, Lõuna-Aafrika, Namibia ja Angola. Seal pole
harjutud kala sööma, puuduvad püügitraditsioonid ja tihti ka majanduslikud võimalused, kuid
rannikumere külmad hoovused on väga kalarikkad. Kalapüügiõigust müütavad ka mõned
Okeaania riigid, kellel oma pisisaarte pindalaga ja rahvaarvuga võrreldes on tohutu suur,
olgugi mitte eriti rikas majandusvöönd.pool on liidusisene.
Maailma kalavarud vähenevad
Kuigi kalavarud taastuvad, on massiline väljapüük viinud kalavarude tõsisele vähenemisele.
Suurem osa maailma kalapüügipiirkondi ja 70% kalaliikidest kannatavad ülepüügi all.
Eelkõige on vähenenud vääriskalade hulk, mis sunnib kalureid püüdma rohkem väiksemat ja
vähemväärtuslikku kala. See põhjustab omakorda ka nende varude vähenemise ning viib
lõpptulemusena üldise väljapüügi vähenemisele. Kõigepealt pankrotistuvad väikekalurid, kes
püüavad umbes poole maailma kalast. Et kalandus on tihedalt seotud ka paljude teiste
tegevusaladega nagu toiduainetööstus, siis mõjutab väljapüügi vähenemine oluliselt tööjõu
hõivet teistes majandussektorites.
Ülepüük on saanud võimalikuks tänu tehnoloogia kiirele arengule, mille tõttu inimese mõju
mereelustikule on tohutult kasvanud. Moodsatel kalalaevadel on ülitäpsed radarid, mis
jälgivad kalaparvede liikumist. Hiigelvõrgud saab suunata kalaparve kõige tihedamasse ossa.
Peenesilmalistesse võrkudesse satuvad ka need kalad, mida püüda ei tahetagi. Näiteks
krevetitraalerid tõmbavad liigirikastel aladel välja iga krevetikilo kohta keskmiselt 5kg
“süütuid kõrvalujujaid”. Suurte traalvõrkude vedamisel üle merepõhjaalade kahjustatakse
kalade peamist toidulauda ja elupaika.
Ülepüügi kõrval on oluliseks kalavarude vähenemise põhjuseks ka maailmamere reostumine.
Suure osa avamere saastatusest põhjustab maavarade kaevandamine ookeanipõhjast,
meretransport ja inimtegevus maismaal. Ligikaudu 40% maailma rahvastikust elab
merepiirile lähemal kui 100 km, 2/3 maailma suurematest linnades asub rannikul.
Kuid kalavarude vähenemisel on palju ulatuslikum mõju kogu ökosüsteemile, kannatavad ka
linnud ja teised loomad, kes kaladest toituvad. Seega on kalavarude olukord üheks oluliseks
mõõdupuuks maailmamere olukorra hindamisel.

131

Veetransport maailma erinevate piirkondade vahel on põhjustanud võõrliikide sissetungi.
1980. aastatele sattus tõenäoliselt koos laeva ballastveega Musta merre üks meduusiliik, kes
hakkas hävitama sealset mereelustikku. Et tal puudusid Aasovi ja Mustas meres looduslikud
vaenlased, tema toiduks oli aga kalamari, vastsed ja plankton, siis tagajärjeks on umbes 85%
kunagiste liikide kadumine.
Merega seotud keskkonnaprobleemide teravnemine viis vajadusele reguleerida maailmamere
kasutamist. 1982. aastatel töötati välja ÜRO mereõiguste konventsioon, kuid leping jõustus
alles 1994. aastal, kui 60 riiki olid selle heaks kiitnud. Selle alusel kuulutati loodusvarad 200
meremiili ulatuses rannikust rannikuriigi esmase kasutusõiguse all olevaiks, ainult avameri
jäi kõikidele avatuks. Nii said rannikuriigid õiguse oma majandusvetes kalapüügi
korraldamiseks. Esialgu määratakse kaluritele püügi piirmäärad, kui aga kala jääb vähemaks,
siis makstakse isegi preemiat kalapüügist loobumise eest. Samuti limiteeritakse püügipäevi,
maksustatakse kalalaevade ja püügivahendite olemasolu jne. Eriti ulatuslikult on selliseid
piiravaid meetmeid kasutusele võetud Lääne-Euroopas.
Avamere kasutamist on püütud reguleerida rahvusvaheliste lepetega, kuid nende täitmine on
osaliselt vabatahtlik ning eiramise eest ei ole ette nähtud karistust..
27. Metsamajandus ja metsatööstus
Mets on taastuv loodusvara, kuid selle uuenemiseks kulub palju aega. Õige majandamise
korral võib metsade tootlikkust mitu korda tõsta. Näiteks saab metsa taastumisaega
märgatavalt lühendada, Eestis 80–100 aastalt 60 – 70 aastani.
Maailma metsavarad ja metsade majandamise vormid
Metsavarude suurust iseloomustatakse metsamaa pindala (ha) või metsasusega (%). Selle
hulka arvestatakse ka noor mets, võsa, raiesmikud, mis tähendab, et metsamaa pindala ei
anna tegelikku ülevaadet puidu hulgast.
Parema ülevaate metsavarude suurusest annab puiduvaru, mida mõõdetakse kuupmeetrites.
Suurima puiduvaruga riikideks on Venemaa, Brasiilia, USA ja Kanada. Metsade
majandamisel on väga oluline arvestada metsa keskmise aastase juurdekasvuga (m3 aastas ha
kohta). Aasta jooksul ei tohiks metsa aastasest juurdekasvust rohkem raiuda, kui on aastane
juurdekasv. Erinevatel puuliikidel on aastane juurdekasv aga küllaltki erinev.
Metsatööstuse seisukohast on oluline teada ka metsade liigilist koosseisu. Kõige hinnatumad
on ilusa ja vastupidava puiduga väärispuud (punane puu, eebenipuu jt.), mis kasvavad
troopilistes metsades ja kõvad lehtpuud (tamm, pöök) laialehistes metsades. Rohkem
kasutatakse suure levikuga okaspuude (kuusk, mänd, lehis jt.) puitu. Omaette rühma
moodustavad erikasutusega puuliigid, millelt saadakse näiteks mahla (hevea), koort
(korgipuud), vilju (datlipalm) jne.
Metsad ei kasva maailmas igal pool, sõltuvalt kliimaoludest on need erinevates piirkondades
erineva liigilise koosseisu ja tootlikkusega.
Suurima levikuga on parasvöötme okasmetsad, mis kasvavad küllaltki aeglaselt, on
suhteliselt hõredad ja väikese aastase juurdekasvuga (1–2m3/ha). Metsad koosnevad
vähestest puuliikidest, kuid peaaegu kõiki neid kasutatakse tarbepuiduna –tselluloosi ja
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paberi tootmiseks, ehitusmaterjalideks jmt. Peamise osa maailma tarbepuidust annavadki
okasmetsad.
Parasvöötme leht- ja segametsade pindala on oluliselt vähenenud tänu aktiivsele
põllumajandusele ja asustuse tiheneemisele. Lehtmetsad on tootlikumad (aastane juurdekasv
5-10m3/ha) kui segametsad (2-3m3/ha aastas), mõlemad aga okasmetsadest liigiliselt
koosseisult mitmekesisemad. Nendest metsadest saadakse suurem osa maailma kõvade
lehtpuude puidust.
Lähistroopika metsad jagunevad kaheks: niisketeks ja kuivadeks. Niisketes metsades
kasvavad peamiselt okaspuud koos kõvade leht- ja väärispuudega. Aastane juurdekasv on
neis suhteliselt suur, 15–20 m3/ha kohta aastas. Küllaltki madala tootlikkusega (1–2m3/ha)
kuiva lähistroopika metsi, mis kasvavad Vahemeremaades, USA-s, Austraalias jm., on tänu
intensiivsele maakasutusele vähe säilinud. Allesjäänutel on keskkonnakaitseline, näiteks
erosiooniohtu vähendav tähtsus.
Kuigi ka pika kuivaperioodiga lähisekvatoriaaalsetel hõrendikel on valdavalt
looduskeskkonda säilitav tähtsus, kasutatakse sealseid madala tootlikkusega jändrikke puid
tihti kütteks. Pikema vihmaperioodiga lähisekvatoriaalses kliimavöötmes kasvavad metsad
sarnanevad vihmametsadega, kuid on vaesema liigilise koosseisu ja väiksema aastase
juurdekasvuga.
Ekvatoriaalsed vihmametsad, mida sageli nimetatakse ka troopilisteks metsadeks, levivad
suurtel aladel Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja Kagu-Aasias. Aastane juurdekasv on neis
metsades suur, isegi kuni 50m3/ha aastas. Enamasti koosnevad nad aga väheväärtuslikest
puuliikidest, sest väärispuit on neist lihtsalt välja raiutud. Ometi väheneb nende pindala
kiiresti peamiselt üleraide tõttu. Alepõldudeks on need alad vähesobivad, kuid olulist tähtsust
omavad elukeskkonna säilitamisel.
Metsakasutus agrar- ja tööstusühiskonnas
Metsakasutuse intensiivsus on aegade jooksul väga palju muutunud. Seoses põllumajanduse
tekke ja paikse eluviisiga algas ka metsade ulatuslikum raiumine. Alepõllundusega, kus iga
mõne aasta järel võeti kasutusele uus maalapp, hävitati tohutud metsaalad ja nii kestab see
arengumaades tänapäevani. Uuringud on näidanud, et 95% Lääne- ja Kesk –Euroopast oli
algselt kaetud metsaga. Keskaja lõpuks oli metsade all vaid 20% territooriumist, tänapäeval
veelgi vähem. Arvatakse, et just metsade hävitamine Mesopotaamias aga ka teistes
Antiikriikides viis nende ühiskondade langusele. Euroopas andis puidu puudus kõigepealt
tunda XV sajandil laevaehituses ja hiljem laienes ka muudesse harudesse. Hävitava löögi
Euroopa metsadele andis metallisulatus, mis vajas suurtes kogustes puidusütt.
Tööstusajastul suurenes puidukasutus veelgi ja metsatööstus kujunes iseseisvaks
majandusharuks. Euroopa industriaalmaad hakkasid puitu sisse vedama vähem asustatud
äärealadelt (Skandinaavia, Venemaa) ja kolooniatest. Puidunappus sundis riike tegelema
metsade majandamisega. Kehtestati piiranguid metsaraiele ja hakati tegelema
metsaistutusega.
XX sajandil kujunesid välja enamarenenud piirkondades metsakompleksid ehk kõigi
metsamajandamise, puidu varumise ja töötlemisega seonduvate majandusharude ja
äriteenuste tasakaalustatud süsteem. Moodne metsamajandus on olemas Lääne-ja PõhjaEuroopas, Põhja- Ameerikas ja Jaapanis. Tänu sellele suudavad need riigid suure osa puidu
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vajadusest ise rahuldada, kuid soodsate tingimuste korral ostavad puitu sisse jättes oma
metsad kasvama. Arengumaades jätkub metsaraie endise hooga, sest kasvav rahvastik vajab
(põllu)maad. Näiteks Amazonase piirkonnas on arvatavasti hävinud umbes viiendik metsi ja
raiemahud aina kasvavad.
Metsamajandus
Metsad võivad üleraie ja ebaõige majandamise tulemusena hävida. Selleks, et juurdekasv ja
raie oleksid tasakaalus, tuleb metsa eest pidevalt hoolt kanda: istutada ja külvata uut metsa,
teha kahjurite tõrjet ja vajadusel hooldusraiet, varuda seemet jne. Viimasel ajal ongi
maailmas igal aastal istutatud metsade pindala suurenenud. Pool sellest annavad India, Hiina
ja Jaapan. Metsaistandikud hakkavad järjest olulisemat rolli mängima tarbepuidu varumises.
Metsatööstus tegeleb puidu varumise, töötlemise, mitmesuguste puidutoodete valmistamise
ning paberi ja tselluloosi tootmisega. Umbes 55% raiutavast puidust kasutatakse kütteks, üks
viiendik paberi tootmiseks ja ülejäänu mitmesuguste puittoodete valmistamiseks.
Suurimaks ümarpuidu tootjaks on USA, kes koos Kanadaga annab üle poole maailma
toodangust. Samas ostetakse märkimisväärne kogus ümarpuitu veel sissegi. Suurtootjateks on
veel Venemaa, kes ligi kolmandiku oma toodangust ekspordib, ning Brasiilia ja Hiina.
Enamik maailma paberipuudest raiutakse Kanada, USA, Skandinaavia ja Venemaa, samuti
Brasiilia metsadest. Euroopa paberitööstusest on suur osa Soome ja Rootsi ettevõtete käes
Puidu ja paberi kõrge hind on sundinud aga rikkaid riike rajama istandusi soojematesse
piirkondadesse, kus metsade juurdekasv on suurem ja majandamiskulud väiksemad. „Saaki
koristatakse“ neis iga 10–30 aasta tagant. Suurimad paberitootjad on USA, Jaapan ja Hiina,
tarbijad peamiselt tööstusriigid. Paljud arengumaad kasutavad paberi tootmiseks ka õlgi ja
muud puiduvaba tselluloosi. Viimati nimetatu suurim kasutaja on Hiina, kus 60% paberist
valmistatakse puiduvabast tselluloosist.
Maailma suurim puidu tarbija on USA, kelle arvele langeb 25% maailmas kasutatavast
puidust. Igal aastal tuleb üha enam puidutooteid rahvusvahelisele turule. Alates 1970 aastast
on ekspordi osa toodangus kahekordistunud. See on kaasa toonud suurte alade tühjaks
raiumise. Näiteks aastatel 1960 –1970 jõudsid Filipiinid nelja maailma suurima
puidueksportija hulka, likvideerides nii 90% oma metsadest. Suurema osa puidust kasutavad
tööstusriigid ja selline olukord tõenäoliselt säilib veel pikka aega.
Puit veel niipea otsa ei saa, kuigi puidu tarbimine maailmas kasvab. Probleemiks jääb aga
endiselt puidu kvaliteet ja väärispuidu nappus ning metsa kui elukeskkonna halvenemine.
Arenenud riikides on tänapäeval hästi toimiv metsamajandus ja –tööstus. Puitu kasutatakse
täielikult ja töödeldakse lõpptoodanguni välja. Paljud riigid, kelle puiduvarud on kasinad,
ostavad tarbepuitu sisse, kuid seda teevad ka mitmed metsarikkad riigid nagu Soome ja
Rootsi, et oma puiduvarusid säilitada. Maailma suurimad metsatööstusettevõtted paiknevad
USA-s, Kanadas, Soomes ja Rootsis, neile suudab konkurentsi pakkuda vaid paar Jaapani
firmat. Kõige tulemuslikumalt töötavad Põhjamaade metsafirmad. USA ja Kanada metsaturul
on palju väikefirmasid ning tootmine ei ole nii tõhus kui Euroopas. Uusindustriaalmaade
metsakompleksid on nõrgemini arenenud.
Keskkonnaprobleemid
Metsade intensiivne kasutamine on esile kutsunud tõsiseid probleeme kogu maakeral.
Esimesed sellised ilmingud olid juba enne meie ajaarvamise algust näiteks Mesopotaamias.
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Probleemid on aga kasvanud koos rahvaarvu suurenemisega, mille tõttu on vaja järjest
rohkem põllumaad, et inimesi toita. Kui kaovad metsad, kaob rohkem kui nendest saadav
puit.
Mets on varjupaigaks lugematutele liikidele, kellede kogumõju maa keskkonnale me ei oska
veel täiel määral hinnata. Ilma maapinda kaitsva metsata erodeeriks vooluvesi mägistes
piirkondades suured maa-alad ja muudaksid need kasutamiskõlbmatuiks. Jõgedesse satub
palju setteid, mis ummistavad voolusänge ja suudmeid, põhjustades üleujutusi .
Troopikaaladel võib metsade ulatuslik raie muuta ka piirkonna kliimat. Kui kaitsev taimkate
eemaldatakse, siis peegeldub lagedalt pinnalt päikesekiirgust atmosfääri tagasi rohkem. Selle
tagajärjel tõuseb õhutemperatuur, mullad muutuvad kuivemaks ning võib tekkida
tolmutormisid. Lääne- Aafrikas on sademete hulk vähenenud umbes 1/3 võrra, mis on
omakorda kaasa toonud muldade omaduste halvenemise ja kõrbealade laienemise.
1990. aastatel hävis 16,1 milj ha metsa aastas, sellest 15,2 milj troopikas. Peamiseks metsade
vähenemise ja seisundi halvenemise põhjusteks on: põllumaade laiendamine, pestitsiidide ja
teiste mürkide kasutamine, üleraie, õhu saastatus ja nõrk metsamajandus.
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VII - ENERGEETIKA, INFRASTUKTUURID JA EHITUS
28. Energiamajandus
Energiamajandus tegeleb energiavarade hankimisega, nende töötlemisega elektriks,
mootori- või ahjukütuseks ning viimaste kättetoimetamisega tarbijale. Energiat on vaja nii
valguse kui soojuse saamiseks, samuti mootorikütuseks või masinate tööks. Seega on
energia vajalik kõikjal – nii koduses majapidamises, tootmises kui ka transpordis.
Energia hind sisaldub kõikide toodete ja teenuste hinnas, sellepärast mõjutab
energiamajandus läbi hindade kõiki teisi majandussektoreid. Riigi arengutaset saab mõõta
energiatarbimisega ühe inimese kohta. Muutused energiamajanduses on tihedalt seotud
muutustega teistes majandussektorites. Varude piiratus on üheks esmaseks teguriks, mis
sunnib otsima uusi võimalusi nii energia kokkuhoiuks kui ka uute liikide kasutuselevõtuks.
Viimaste aastakümnetega on inimkond kasutanud energiat sama palju kui eelneva aja vältel kokku.
Suurema osa energiast tarbivad kõrgeltarenenud riigid. Ainuüksi USA neelab 35% kogu maailmas
energiatoodangust. Fossiilkütuste tarbimisel eralduv CO2 ja muud heitmed on peamiseks globaalse
soojenemise ja kliimakatastroofide põhjustajaks.
Looduslike energiavarade liigid. Energiat ei saa inimene ise luua, vaid ainult hankida Maa
looduses juba olemasolevatest varudest. Looduslikuks energiavaraks võib olla mistahes
nähtus, mida inimene oskab ja suudab energia hankimiseks ära kasutada. Et selliseid on väga
palju, siis peab neid ülevaate saamiseks liigitama.
Kõige sisukam on energiavarade liigitamine esmasteks, teisesteks ja kolmandasteks. Esmased
energiavarad esinevad niisuguses vormis, nagu nad Maa looduses tekkisid või siia sattusid.
Maal pole nad üle elanud ühtegi muundumist ega sellega seotud kadusid ja hajumist.
Sellepärast on nende olemasolevad varud väga suured. Esmased on: Maa pöörlemise ja
gravitatsiooni energia, päikesekiirgus, tuuma- ja termotuumaenergia.
Rahvamajandustes ulatuslikult tarbitav on vaid kõige vähem levinum neist - tuumaenergia ja
seegi on ohtlik. Ülejäänud esmastel varadel pole praegu mingit otsest majanduslikku tähtsust.
Et neid kasutada, tuleb enne lahendada palju raskeid tehnoloogilisi probleeme. Ja kindlasti
peab arvestama, et need energialiigid võivad olla inimesele väga vajalikud kaudselt - Maa
looduses toimuvate protsesside käigushoidmiseks, selleks, et Maa püsiks elamiskõlblik.
Näiteks päikesekiirgust tohib otseselt majanduslikel eesmärkidel tarvitada vaid õige piiratu ja
rangelt kohalike vajaduste katmiseks, muidu võib ohtu sattuda Maakera kliima, veeringe,
taimede elu, mullaviljakus ja veel palju muudki - kõik protsessid looduses, mis toimuvad
päikesekiirguse arvel. Sellepärast ei tasu esmaste energiavarade kasutamisele suuri lootusi
panna.
Teisesed on energiavarad, mis tekivad Maa loodusprotsessides esmaste ühekordsel
muundumisel. Muundumise kasutegur on seejuures väga väike, valdav osa energiat hajub
kasutult. Sellepärast on teiseseid energiavarasid suhteliselt vähe. Muundumisele allub
peamiselt päikesekiirguse energia. Teiseseid energiavarasid nimetatakse ka taastuvateks, sest
nende varude täienemine ja uuenemine toimub ilma inimese vahelesegamiseta, n.ö. iseenesest.
Rangelt võttes pole see nimetus muidugi õige, sest energia on absoluutselt taastumatu selles
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mõttes, et kord kulutatud või hajunud energiaportsjoni ei saa enam iial kokku koguda ega
uuesti tarvitada.
Teisestest energiavaradest olulisemad on voolava vee, tuule ja elusaine (biomassi) energia.
Neid on hõlpus ja mugav tarvitada. Kuid seda ei saa teha suuremas mahus, kui neid
loodusprotsessides moodustub. Pealegi tuleb selgi juhul arvestada võimalike
keskkonnahäiretega. Praegusel ajal igatahes teisestest energiavaradest inimkonnale ei jätku.
Kolmandased energiavarad on geoloogilise mineviku biomass, mis on muundunud
mineraalseteks kütusteks (nafta, maagaas, kivi- ja pruunsüsi, põlevkivi, turvas) ning säilinud
maavaradena. Muundumisel läks jälle väga palju energiat kaotsi, kuid midagi jäi siiski alles ja
Maa eluea 5 miljardi aasta jooksul on kogunenud tohutu mineraalse kütuse tagavara. Energia
on neis tugevasti kontsentreeritud ja hõlpus kasutada. Kuid kuna silmnähtavalt on tegemist
minevikus kogunenud varude kulutamisega, siis saavad kolmandased energiavarad verem või
hiljem paratamatult otsa.
Parimad neist on nafta ja maagaas. Kuid nende varud, nii teadaolevad kui ka veel avastamata,
üldiste teooriate alusel ennustatavad varud on kokku üsna piiratud. Naftavarudest on ära
kulutatud juba umbes pool, gaasivarasid hakati hiljem kasutama ja need on paremini säilinud.
Nii või teisiti lõpevad need juba ettenähtavas tulevikus.
See ei toimu muidugi järsku, päevapealt. Lihtsalt tühjakssaavate puuraukude asemele uusi
puurida muutub järjest raskemaks, kuni lõpuks kõiki ei suudetagi asendada ja nafta või gaasi
ammutamine hakkab pikkamööda vähenema, kuni lõpuks langeb nullini. Nafta puhul näib, et
toodangu väga aeglane langus varade järkjärgulise ammendumise tõttu ongi juba alanud.
Tahke kütuse s.t. kivi- ja pruunsöe, põlevkivi ja turba varud on palju suuremad. Lähema
mõnesaja aasta jooksul nende ammendumise ohtu maailmas tervikuna ei ole - küll aga mõnes
üksikus riigis. Kuid tahke kütus sisaldab vähem energiat kui nafta või maagaas, selle
kaevandamine ja vedu on palju kallim ja põletamisel tekib palju rohkem saastaineid. Tahke
kütuse energiaühik tuleb keskmiselt umbes 10 korda kallim, kui naftast või gaasist saadu.
Sellepärast ei too nafta või gaasi varude lõppemine Maal kaasa küll üldist energiapuudust,
kuid siiski energia koletu kallinemise. Ja ärgem unustagem, et energia hind kandub üle
kõikide hüvede hinda!
Teine liigitus jagab looduslikud energiavarad traditsioonilisteks ja alternatiivseteks.
Traditsioonilised on sellised, mille otsene majanduslik kasutamine on praegu tavaline ja
selleks vajalikud tehnoloogiad olemas ning inimeste vajadustele kohandatud. Sellised on kõik
kolmandased energiavarad, hüdroenergia, osa biomassi (küttepuud) ja võibolla juba ka
tuumaenergia. Nende hulgas etendavad praegu peaosa nafta ja gaas, mille varade lõppemine
on lähema tuleviku (kui mitte juba oleviku) probleem. See sunnibki otsima nende
asendamiseks uusi, alternatiivseid energiavarasid, mille kasutamine on küll põhimõtteliselt
võimalik, milleks aga veel puuduvad vastuvõetavad tehnoloogiad.
Viimastest tõmbavad kõige enam tähelepanu päikesekiirgus, tuule ja biomassi ebaharilike
liikide energia. Päikesekiirguse liig ulatusliku kasutamise eest me juba hoiatasime. Tuuleenergiat moodustub maailmas lihtsalt vähe. Veelgi vähem on tavalisi biomassiliike küttepuid, õlgi, jmt. Kuid biomassi võib juurde toota põllumajanduse alt vabastatavatel
maadel, kasutades taimi, mis muudaksid päikesekiirgust biomassiks suurema kasuteguriga,
kui teevad seda looduslikud puistud (nn. energiavõsa rajamine). Suurendada saab ka
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kasutegurit põletamisel. Nii et biomassi kasutamine võib tugevasti laieneda ja see on kõige
reaalsem alternatiivne energiavara.
Ometi saab järjest selgemaks, et alternatiivseidki energiavarasid on kõigest piiratud hulgal ja
nad ei suuda asendada naftat ega gaasi täielikult. Järelikult peab kõiki olemasolevaid varasid
kulutama palju säästlikumalt.
Energia kokkuhoid sõna täpses mõttes on küll võimatu, arenev rahvamajandus ja kasvav
inimkond vajavad järjest rohkem ja rohkem energiat. Mis on aga võimalik ja väga vajalik, see
on asjatute või vähest kasu toovate energiakulutuste vältimine. Võimalusi selleks oli ja on
veelgi rohkesti. Siinkohal piisab, kui meelde tuletada, et poole energiast raiskab inimene
sõjalistel eesmärkidel.
Muutused energiamajanduses
Aegade jooksul on inimesed õppinud kasutama erinevaid energiaallikaid. Nii mõnegi kütuse
kasutuselevõtt on oluliselt mõjutanud kogu majanduse kulgu ja arengutempot ning koos
sellega ka inimeste heaolu.
Agraarühiskonnas kasutati energia saamiseks vaid inimeste ja tööloomade lihasjõudu,
soojusenergiat saadi puidu, õlgede või kuivatatud loomasõnniku põletamisest. Algava
industrialiseerumise käigus hakati ehitama tuulikuid ja vesiveskeid. Saadavat energiat sai
kasutada vaid kohapeal peamiselt vilja jahvatamiseks või vee pumpamiseks. Tööstuse
laienedes kasvas hüppeliselt nõudmine puidu ja puusöe järele, mis viis metsade
halastamatule hävitamisele. Puidunappus sundis 17. sajandil üle minema kivisöe
kasutamisele, mida esialgu peeti puidust kehvemaks kütuseks.
Aurumasina leiutamine ja kivisöe laialdane kasutamine 17.-19. sajandil panid aluse
iseseisvale energiamajandusele. Sütt leidus vaid mõnel pool, kuid seda sai tarbijateni
vedada laevadega või mööda raudteid ning aurumasinaga muuta mehaaniliseks energiaks.
Kivisöe vedu oli siiski võrdlemisi kallis ja sellepärast oli tulusam rajada suured ettevõtted
söemaardlate lähedusse. Kivisöe ainuvalitsemine energiamajanduses kestis 19. sajandi
lõpuni.
Suure muutuse energiamajandusse tõi elektri avastamine, mis võimaldas energiat
transportida ka suure vahemaa taha. Nüüd tasus kasutusele võtta ka kehvemad kütused
nagu pruunsüsi, põlevkivi ja isegi turvas. Veejõu abil elektri tootmine ja transportimine
andis tõuke suurte hüdroelektrijaamade ehitamiseks. Elektri ülekandesüsteemide arenedes
sai seda transportida tootmiskohast kaugele. See tõi kaasa pöörde energia kättesaadavuses
ning päästis valla energiatarbimise kiire kasvu. Elekter võimaldas ka tootmisprotsesside
märgatavalt suuremat automatiseerimist ning täiesti uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist,
näiteks alumiiniumi tootmist.
Järgmiseks suureks saavutuseks oli sisepõlemismootori leiutamine ja areng, mis viis
sõidukite arvu ülikiirele kasvule ning nafta kui parima mootorikütuse toorme ulatuslikule
kasutamisele. Lisaks mootorikütusele saab nafta töötlemissaadusi kasutada ahjukütuseks,
elektri tootmiseks või mitmesuguste keemiatoodete valmistamiseks. Nafta veoks võeti
kasutusele uued veondusliigid – torujuhtmed maismaal ja tankerid meredel. Mõnevõrra
hiljem rakendati sarnaseid ammutusviise ja transpordivõimalusi ka maagaasi tootmisel ja
veol. Maagaas sobis nii kütmiseks, elektri tootmiseks kui ka keemiatööstuse toormeks.
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Sarnaselt kivisöele, mis andis tõuke tööstuse kiirele laienemisele 19. sajandil, oli nafta 20.
sajandi kiire majanduskasvu peamiseks energiaallikaks. Milline energia liik saab 21. sajandi
arengumootoriks ja milliseks kujuneb infoühiskonna energiamajandus, on praegu veel
teadmata. Kuid inimkonna kasutuses on mitmeid energiaallikaid, mis tehnoloogia arenedes
ja täiustudes suudavad järjest kasvavat energiavajadust rahuldada.
Kaasaegne energiamajandus
Tänapäeval kasutatakse peamiselt viit energiaallikat. Nafta ja naftasaadused rahuldavad
umbes 40% kogu energiavajadusest. Kiiresti on kasvanud maagaasi tootmine ja tarbimine.
Kuigi 19. sajandil ainuvalitsenud kivisöe osatähtsus on pidevalt vähenenud, on see
kütuseliik jäänud arengumaades siiski kõige olulisemaks energiaallikaks nii elektri kui
soojuse tootmisel. Veejõud ja tuumaenergia, mida kasutatakse peamiselt elektrienergia
saamiseks, annavad kokku vaid kümnendiku vajaminevast energiast. Viimastel
aastakümnetel on üha enam kasutama hakatud ka alternatiivseid energialiike – tuule-,
päikese-, maasisest ja bioenergiat, kuid nende osatähtsus energiamajanduses tervikuna on
tagasihoidlik.
Järjest halvenev keskkonnaseisund ja muidugi ka naftavarude otsalõppemine sunnib
käesoleval sajandil aktiivselt otsima uusi teid energiamajanduses. Muutused energeetikas on
tingitud ka inimühiskonna enda muutuvatest vajadustest. Kuigi energiavajadus pidevalt
kasvab, võimaldab kaasaegne tehnoloogia energiat järjest efektiivsemalt kasutada.
Mõõtmetelt väiksemad masinad ja seadmed, ökonoomsemad mootorid või isegi säästupirnid
kasutavad vähem energiat. Energia kokkuhoidu on võimalik saavutada sellega, kui vältida
asjatuid või vähest kasu toovaid energiakulutusi.
Mõelgem või sellele, kui palju energiat raisatakse sõjalistel eesmärkidel. Kui eelmisel
sajandil rajati hiigelsuuri elektrijaamu ja energiat transporditi järjest kaugemale, siis uued
tehnoloogiad võimaldavad toota odavat elektrienergiat väiksemal hulgal, kuid seda tarbija
vahetus läheduses. Muutused sõltuvad sellestki, kuidas tööstus, riikide valitsused ning
erinevad ühiskonnarühmad energiamajanduse muutustele reageerivad.
Inimkonna kasutuses on veel mitmeid energialiike (Maa pöörlemise energia,
gravitatsioonienergia, termotuumaenergia), mida praeguse tehnoloogia abil ei osata või
liiga kõrge hinna tõttu ei tasu kasutada.
Fossiilkütused: süsi, nafta ja maagaas
Nafta on tänapäeval kõige enam kasutatav energialiik ja peamine mootorikütuse tooraine. Nafta
tootmine ja tarbimine on alates 1920. aastatest kiiresti kasvanud. Kui tookord toodeti aastas 95
miljonit t naftat, siis tänapäeval on see keskmiselt 10 päeva toodang, aastas ammutatakse aga üle 3,5
miljardi tonni.
Ligi 2/3 maailma naftavarudest paikneb Lähis-Ida riikides, ülejäänud regioonide varud on
nendega võrreldes suhteliselt tagasihoidlikud. Naftat tootvaid riike on palju, kuid suurtootjaid
vaid paarikümne ringis. Ligi kolmandik naftast toodetakse Lähis-Ida riikides, millest
suurem osa eksporditakse teistesse regioonidesse. Omatarbimine on Lähis-Idas suhteliselt
väike, kuid viimasel ajal on siiski välja arendanud ka toornafta töötlemine.
Ladina-Ameerika suurimateks naftaammutajateks on Mehhiko ja Venezuela, kiiresti on kasvanud
tootmine ka Brasiilias. Oluliselt vähem toodetakse naftat Argentiinas, Colombias ja Ecuadoris. Nafta
töötlemine pole Ladina-Ameerikas kuigi mahukas ja üle poole toornaftast eksporditakse. Vaid
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mõned Kariibi mere saareriigid nagu näiteks Neitsisaared, Hollandi Antillid, Trinidad ja Tobago
töötlevad imporditud naftat.
Ida- ja Kagu-Aasias on suurtootjaid vaid kaks – Hiina ja Indoneesia, kes suurema osa
toodangust tarbivad siseturul. Väiketootjaid, kes oma nafta ise töötlevad ja seda juurdegi
ostavad, on aga üsna palju. Pisike Brunei on tüüpiline naftariik, kes oma toornafta peaaegu
täielikult ekspordib. Suurimateks toornafta importijateks on aga Jaapan ja Lõuna-Korea,
samuti väikeriik Singapur.
Euroopa riikidest kuulub naftatootjate esikolmikusse Venemaa, kes ligi pool toodangust
Lääne-Euroopasse ekspordib. Suurtootjate ridadesse kuuluvad ka Norra ja Suurbritannia
Põhjamerest ammutatava naftatoodanguga. Suurem osa Euroopa riike ostab aga toornaftat
suurtes kogustes sisse nii otseseks tarbimiseks kui ka töötlemiseks. Suurimateks toornafta
importijateks on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Holland ja Hispaania. Nafta töötlemine on
esindatud paljudes Euroopa riikides. Eelkõige on see koondunud soodsa asendiga
sadamalinnadesse, kuhu on hea vedada toornaftat, olgu või väga kaugelt ja kust on lihtne
saadusi suurele tarbijaskonnale laiali vedada.
Mõlemal Põhja-Ameerika riigil USA-l ja Kanadal on oma naftaväljad ja hästiarenenud
tootmine. Siiski ostab USA, kes on ise Saudi Araabia järel teine naftatootja, lisaks veel
suurtes kogustes toornaftat, et riigi tohutu suurt energiatarvet rahuldada.
Sarnaselt naftaga on ka maagaasi tootmine ja tarbimine pidevalt kasvanud. Maagaas on
fossiilsetest kütustes suurima kütteväärtusega ja tema põletamisel tekib kõige vähem
saasteaineid. Erinevalt naftast on gaasi tülikas meritsi transportida. Praegune tehnoloogia,
mis võimaldab gaasi veeldada ja suure rõhu all transportida, on kallis ja ohtlik. Seevastu
transportimine torujuhtmeid pidi kõrgsurve all on odav ja tõhus.
Suurimad loodusliku gaasi varud on Venemaal, Iraanil ja Kataril, moodustades kokku üle
poole maailma varudest. Loodusliku gaasi tarbimine piirdub aga enamasti kõrgeltarenenud
riikidega. Suurem osa gaasist kasutatakse soojuselektrijaamades elektrienergia tootmiseks,
osa läheb keemiatööstuses ning küllaltki palju tarbitakse gaasi ka koduses majapidamises.
Suurimateks gaasitootjateks on Venemaa ja USA. Esimese rikkalikest Siberi varudest
pumbatakse suur osa torujuhtmeid pidi Lääne-Euroopasse. USA impordib aga suure
tarbimise tõttu olulise koguse Kanadast veel lisaks. Arengumaadest on suurimad tootjad
Alžeeria, Indoneesia ja Iraan.
Tahketeks kütusteks on kivisüsi, pruunsüsi, põlevkivi ja turvas. Kivisüsi on neist ainus,
millega kaubeldakse maailmaturul. Seda kasutatakse nii elektrijaamades kui ka katlamajades,
koksisöena metallurgias ja keemiatööstuse toorainena. Kuigi söe osatähtsus maailma
energiabilansis on pidevalt vähenenud, jääb see tänu suurtele varudele ilmselt veel pikaks
ajaks arvestatavaks kütuseliigiks. Samas on söe põletamisel tekkiv õhusaaste üks tõsisemaid
keskkonnareostusi. Turvas, põlevkivi ja pruunsüsi on madala kütteväärtuse tõttu enamasti
kohalikud kütused, mida ei tasu kaugele vedada.
Suurim söetootja on Hiina, kelle varud võimaldaks kaevandamist tunduvalt laiendada.
Valdav osa toodangust jääb siseturule, kuid viimasel ajal on kasvanud ka eksport, eelkõige
Jaapanisse, kelle enda söevarud on ammendunud.
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Kiiresti on kasvanud nii kivi- kui pruunsöe kaevandamine Austraalias. Sütt tarbitakse
siseturul ja eksporditakse ka lähiümbruse riikidesse, peamiselt Jaapanisse. Arvestatavad
söekaevandajad on veel India, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Venemaa.
Vanimate söekaevandusregioonide, Euroopa ja Põhja-Ameerika söekaevandamise paigutuses
leidub mitmeid sarnasusi. Mõlemas regioonis eristub üks vana, lõppevate varudega ja
kahaneva tootmisega ning teine uus, arenev, kuid tarbijaist kaugemale jääv piirkond.
Euroopa vanas söekaevandamispiirkonnas on praegu peamisteks tootjateks Ukraina,
Saksamaa ja Poola. Kaevandamismaht on kõikjal langenud, sest süsi pole eriti hea,
kaevandamistingimused on rasked ja allesjäänud varud piiratud. Kaevandatavat kivi- ja
pruunsütt kasutatakse peamiselt elektrijaamades. Uued, suurte ja heade varudega Siberi
leiukohad jäävad aga tarbijatest kaugele. Väljavedu tuhandete kilomeetrite kaugusele LääneEuroopasse või Jaapanisse on liiga kallis. Sellepärast on Siberi söekaevandamise maht
võrdlemisi väike.
Põhja-Ameerika vanas kivisöe kaevandamisspiirkonnas Apalatšides on sütt palju, kuid
halvenenud kaevandamistingimuste tõttu on see kallis. Kiiresti kasvab söe tootmine USA ja
Kanada lääneosas paiknevas uues piirkonnas, kus on head kaevandamistingimused ja
kvaliteetne süsi.
Elektri tootmise (sh. hüdro- ja tuumajaamades) geograafia
Elektriga rahuldatakse vaid 40-45% kogu energiavajadusest. Üle kahe kolmandiku elektrist
annavad tahkel kütusel töötavad soojuselektrijaamad, tuuma- ja hüdroenergia osatähtsus on
enam-vähem võrdne. Alternatiivenergia kasutamine on maailma mastaabis üliväike, kuid
üksikutes riikides võib see olla märkimisväärne.
Peamise osa elektrienergiast annavad Põhja riigid, kusjuures ainuüksi USA-s toodetakse 26%
maailma elektrienergiast. Kui võtta aluseks elektrienergia tarbimine inimese kohta, on arenenud
riikide ülekaal veelgi suurem. Üle 10000 kWh aastas on see näitaja ainult viies riigis: USA-s,
Kanadas, Rootsis, Norras ja Islandil. Ülejäänud kõrgeltarenenud maades kõigub elektri tarbimine
ühe inimese kohta 5000 kWh ümber aastas. Arengumaades on see näitaja väga harva üle 1000 kWh.
Elektrienergiaga varustatus on heaks riigi arengutaseme indikaatoriks. Järgnevalt jooniselt on näha,
kuidas on omavahel seotud inimeste sissetulekud ja elektrienergiaga varustatus. Erinevates riikides
on kasutatavate energialiikide osatähtsus erinev, mis sõltub nii kohalike energiavarade olemasolust
kui ka energiamajanduse ülesehituse ja talitlemise iseärasustest. Arenenud riikides kasutatakse
üldjuhul mitmeid erinevaid energiaallikaid elektrienergia tootmiseks. Paljudes riikides on
märkimisväärselt suur tuumaenergia, mõnedes aga alternatiivenergia osatähtsus. Mitmetes
arengumaades nagu näiteks Laoses, Keenias, Gabonis, Etioopia, Kamerunis, Bolivias, Angolas jm
annavad hüdroelektrijamad 70-80% kogu elektrienergia toodangust. Tavaliselt ongi sellistes riikides
vaid üks elektrijaam, kus toodetakse kogu riigi elektrienergia. Elektrienergiaga kauplemine on
suhteliselt tagasihoidlik.
Taastuvatest energiaallikatest kasutatakse tänapäeval kõige enam vee-energiat, peamiselt elektri
tootmiseks. Hüdroelektrijaamad annavad ligi viiendiku maailma elektrienergiast. Põhja-Ameerika ja
Euroopa on oma veeressurssidest üle poole kasutusele võtnud, suurimate varudega arengumaad vaid
kümnendiku. Kui õnnestuks kasutusele võtta kogu voolava vee energia maailmas, tõuseks
hüdroenergia osatähtsuse elektri tootmises siiski vaid 30%-le.
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Vee-energia omahind on väike, kuid hüdroelektrijaama ehitamine on kallis ettevõtmine, seetõttu
tasub neid rajada veerikastele või suure languga jõgedele. Äravoolu ühtlustamiseks rajatakse kõrge
tammiga veehoidla. Tammi ehitamine on üldjuhul väga kallis ja see toob kaasa ka suuri muutusi
jõgede veerežiimis. Tammid takistavad setete edasikandumist ja häirivad kalade liikumist. Väiksema
languga jõgedel jääb veehoidla alla palju maad, samuti asulaid, kust inimesed on sunnitud lahkuma.
Peale energia saamise on hüdroelektrijaamade veehoidlatest inimesele ka kasu: suudetakse
vähendada üleujutuste ohtu, tekitatakse veetagavara, mida saab kasutada ka niisutuseks või
elanikkonna veega varustamiseks, rajatud tehisveekogu sobib puhkemajanduse arendamiseks jne.
Kuid sageli ei kaalu kasu pool üles keskkonnale tekitatud kahju. Sellepärast püütakse arenenud
riikides loobuda uute kõrgete tammide ehitamisest, kuid arengumaades on see sageli ainukeseks
võimaluseks kiiresti kasvava energiavajaduse rahuldamisel.
Hüdroelektrijaama ehitamisel on oluline arvestada ka piisava tarbimise olemasolu, sest väga kaugele
ei tasu elektrienergiat suurte kadude tõttu transportida. Kui odavat vee-energiat on palju, saab seda
kasutada energiamahukate toodete näiteks alumiiniumi, mõnede rauasulamite ja kemikaalide
tootmiseks. Valmistades ja eksportides taolisi kaupu, saab elektrit välja vedada kaudselt, nende
toodete “koosseisus”. Sellisel viisil on elektri eksportijatena maailmaturule ilmunud näiteks Norra,
Island ja ka mitmed arengumaad. Hüdroelektrijaama lähedusse ehitatakse suur metallurgia- või
keemiatehas ja kapitali ning oskusi kulub veelgi rohkem, mis väärtustab saadavat toodangut.
Kõige rohkem hüdroenergiat toodetakse USA-s ja Kanadas. Kokku annavad need kaks riiki ligi
neljandiku maailma veejõujaamade elektritoodangust. Maailma võimsaim hüdroelektrijaam asub
Lõuna-Ameerikas, Parana jõel Brasiilia ja Paraguay piiril.
Kiiresti
on
vee-energia
kasutuselevõtt suurenenud Hiinas, kuhu on rajatud mitmeid hüdroelektrijaamu. Praegu toimub seal
maailma kõige võimsama Kolme Kuru hüdroelektrijaama ehitamine.
Euroopas toodetakse suurem osa vee-energiast Skandinaaviamaades (Norra, Rootsi), Islandil,
Alpimaades (Prantsusmaa, Itaalia, Šveits, Austria) ja Venemaal. Siberi vee-energia võimsusest on
suurem osa veel kasutamata. Elektrienergiat, sedagi kaudselt, ekspordivad Norra ja Island. Siberistki
veetakse elekter välja kaudselt – tööstustoodetena, peamiselt Venemaa teistesse piirkondadesse.
Kolme Kuru hüdrorajatis Hiinas Jangtse jõel
Hiinas voolav Jangtse on maailmas pikkuselt kolmas ning Aasia pikim jõgi. 5600 km pikkune
jõgi saab alguse Tiibeti mägismaa keskosa liustikest ning suubub Ida-Hiina merre Šanghai
linna lähedal. Ülemjooksul on Jangtse kiirevooluline mäestikujõgi, keskjooksul läbib jõgi
Punase nõo ja mitu kuristikku, alamjooksul on ta tasandikujõgi, mille voolu ühtlustavad
suured järved. Jangtse kannab aastas merre 550 mln t setteid ja moodustab suudmes
ulatusliku delta. Juba sajandeid on ta olnud Hiina tähtsaim siseveetee, olles laevatatav 2850
km pikkuselt.
Jangtse keskjooksul, Hubei provintsi lääneosas asub Hiina üks kaunemaid ja kuulsamaid
vaatamisväärsusi – Kolm Kuru, kus maalilised mäekurud kerkivad otse jõepinnalt mitmesaja
meetri kõrgusele, luues unustamatu vaatepildi. Tänapäeval teatakse seda piirkonda kui
maailma suurima hüdrorajatise ehitustandrit.
Kagu-Hiina mussoonkiimale on suvekuudel iseloomulik suur sademete hulk. Tugevad vihmad
põhjustavad juulis ja augustis suuri üleujutusi. Kui neile lisandub veel lume sulamine
mäestikes, siis võivad tekkida katastroofilised üleujutused. Jangtse veetase kõigub
keskjooksul 20-30 m, kuristike piirkonnas isegi 50 m, alamjooksul 10-15 m. Samas on just
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tänu üleujutustele Jangtse kesk- ja alamjooksu ala üks viljakamate muldadega
põllumajanduspiirkondi.
Hiigeljõujaama ehitamisele Kolme Kuru piirkonda hakati mõtlema juba 1950. aastatel.
Pärast põhjalikke uurimistöid ja erinevate mudelite katsetusi, kiitis Hiina valitsus plaani
heaks alles 1992. aastal. Tammi ehitamist alustati 1993. aastal ja kogu rajatis peaks
valmima 2010. a. Kolme Kuru hüdrorajatis peaks likvideerima üleujutuste ohu, parandama
laevaliiklust ja tootma odavat hüdroenergiat. 26 turbiini koguvõimsus 18200 MW on võrdne
18 keskmise aatomielektrijaama võimsusega. Tegemist on maailma võimsaima jõujaamaga,
mille tamm on 2300 m pikk ja 185 m kõrge. Jõe vooluhulk on selles kohas keskmiselt 10 000
m3/s, kuid see võib suurvee ajal mitu korda suureneda.
Tammi valmides tõuseb veetase selle taga 175 m. Paisutamisega tekitatakse 1,1 km laiune ja
660 km pikkune veehoidla, mis võtab enda alla 1084 km2 tihedasti asustatud alasid. Osaliselt
või täiesti jääb vee alla 11 maakonda, 114 linna, 1711 küla ning 1599 tehast ja vabrikut,
23800 ha põllumajanduslikku maad. Ühtekokku tuleb 2010. aastaks uputatavalt alalt ümber
asustada 1,2 miljonit inimest. Neile tähendab see suurt elumuutust: uue eluaseme rajamist ja
töökoha leidmist. Likvideerida tuleb tööstusettevõtted, kahjutuks teha reostuskolded, rajada
tammid, et kaitsta ümbritsevaid alasid veehoidla paisutuse eest.
Vee alla jääv piirkond on rikas kultuuri- ja ajaloomälestiste poolest. Üle ujutatakse 44 seni
tihedalt külastatavat turismiobjekti, rääkimata haruldaste looma- ja taimeliikide
esinemiskohtadest.
Suurel määral finantseeritakse projekti nii Hiina kui ka välismaa pankadelt saadavate
pikaajaliste laenudega. Kas see projekt end ka ära tasub, seda näitab tulevik.
Aatomielektrijaamades on võimalik toota elektrienergiat suures koguses, ökonoomselt ja
õhusaastevabalt. Uuringud näitavad, et tuumaenergiast saadud elekter on söest toodetust isegi
odavam. Siiski on keskkonnakaitsjate tugeval survel mitmeid tuumajaamu hakatud sulgema.
Tänapäeval annavad tuumaelektrijaamad 17% kogu elektrienergiast, pea samapalju kui
hüdroelektrijaamad.
Aatomiektrijaamade rajamine on jõukohane rikastele kõrgeltarenenud riikidele, sest
kõrgtehnoloogial põhinev tootmine nõuab väga suuri kapitalimahutusi. Ainuüksi 3/5 maailma
tuumaenergiast toodavad kolm suurriiki USA, Prantsusmaa ja Jaapan. Samuti takistavad
tuumaenergia laialdast kasutamist rahvusvahelised kokkulepped, kuna kardetakse
tuumatehnoloogia kasutuselevõttu sõjalistel eesmärkidel.
Aatomielektrijaamas kasutatakse kütusena uraani, mille varusid arvatakse jätkuvat umbes
viiekümneks aastaks. Rikkalikumad uraanileiukohad on Kanadas, USA-s ja LAV-s,
suuremateks uraanimaagi müüjateks aga Kaug-Lõuna ja Musta Aafrika riigid.
Tuumaelektrijaamad on ohtlikud ja riigid, kellel on teisi energiaallikaid, ei ole neist eriti
huvitatud. Energiavaesed riigid nagu näiteks Jaapan, Lõuna-Korea või Prantsusmaa
kasutavad tuumaenergia palju.
Tuumaelektrijaamades ei teki fosfori–, lämmastiku– ega CO2–saastet. Suurimaks probleemiks
on aga avariioht ja radioaktiivsed jäätmed. Õnnetus Kolme Miili Saare (Three Mile Island)
tuumaelektrijaamas USA-s 1979 aastal sundis läänemaailma tegema tõsiseid korrektuure
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tuumajaamade ohutuses. Endise idabloki maades jõuti selleni alles peale Tšernobõli
katastroofi Ukrainas 1986. aastal.
Tõsiseks probleemiks on tuumajäätmete likvideerimine. Kuigi teiste kütustega võrreldes on
jäätmekogused väikesed, pole keegi huvitatud nende matmisest oma lähiümbrusesse.
Sügavale kaljusse või merepõhja kapseldatuina peidavad nad endas ohtu kümneid
tuhandeid aastaid enne kui lõplikult lagunevad.
Tuumakatastroof Tšernobõlis
Lisalugu
1986. aasta 26. aprilli öösel ärkasid Ukraina väikelinna Pripjati elanikud kõrvulukustava
müra peale. Tänavale jooksnud inimesed nägid aatomielektrijaama kohal tulekuma. Sel
hetkel ei osatud aimatagi, kui traagiliseks võib kujuneda see öö tuhandetele inimestele. Alles
paari päeva pärast sai kogu maailm teada tuumareaktori plahvatusest Tsernobõli
aatomielektrijaamas. Evakueeriti üle 130 tuhande elaniku ja elektrijaama ümbrus 30 km
raadiuses kuulutati keelutsooniks.
Plahvatusel paiskus õhku hulgaliselt radioaktiivseid ühendeid, mis õhuvooludega levisid
sadade tuhandete kilomeetrite kaugusele. Pripjati linnakeses tuli desaktiveerida üle 60000
maja. Kogu linna territooriumilt eemaldati pealmine, radioaktiivselt saastunud pinnasekiht
ja kaevati maasse. Maha tuli matta ka enam kui 2000 autotäit rõdudelt kokku korjatud
saastunud esemeid.
Päästetöödele saadetud meestest on tänaseks paljud surnud ja invaliidistunud.
Tuumakatastroofi tagajärjel on Ukrainas suurenenud haigestumine leukoosi, vähki ja
teistesse kiiritushaigustesse

Päikese e. helioenergia
Päikeseenergia otsese kasutamise ajalugu on pikk, kuid 1970. aastate lõpus kasutusele
võetud spetsiaalsed päikeseküttesüsteemid ja päikeseenergia muundamine elektriks
kuuluvad uue tehnoloogia valdkonda. Päikeseenergiat kasutatakse peamiselt elektri
tootmiseks, elumajade kütmiseks ja vee soojendamiseks.
Päikeseenergia on hajutatud ja selle otsene kasutamine on tehnoloogiliselt keeruliseks ja
vähemalt praegusel ajal veel kallis. Kuid teatud piirkondades võib päikeseenergia juba
praeguse tehnoloogia juures olla vägagi otstarbekas ja kahandada koormust teistele
energiavaradele ja keskkonnale üldse.
Kõige kasulikum on ehitada hooned selliselt, et neil oleks võimalikult palju päikesekiirtega
risti olevat klaaspinda, mis neelaks palju päikesekiirgust ning kütaks läbi klaasi ruumid
soojaks. Arvutused näitavad, et lõunasse suunatud akendega maja vajab 15-25% vähem
kütust kui samalaadne itta ja läände suunatud akendega maja. Taoline, nn passiivse
päikesekütte kasutamine on kõikjal maailmas järjest rohkem kasutust leidnud.
Lõunapoolsemates piirkondades, kus saab rakendada päikese otsekiirgust, kasutatakse
kõrgtemperatuurseid päikesekollektoreid. Need on seadeldised, kus poolringi paigutatud
sajad tasapinnalised peeglid (heliostaadid) peegeldavad päikesekiirgust kesksele neelajale.
Päikeseenergia koondumise tõttu tekib seal kuum aur, mida saab kasutada energiakandjana.
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Päikeseenergia muudetakse elektrienergiaks päikesepaneelides. Viimastes kasutatakse
energiat tugevalt neelavaid aineid. Päikeseenergia muundub alalisvoolu elektrienergiaks
ränist või galliumarseniidist pooljuhtelemendis. Välja on töötatud päikesepatareina toimiv
fotogalvaanilistest elementidest koosnev katusekattematerjal, mis muudab päikeseenergia
elektriks.
Päikeseenergia kasutamises on märkimisväärset edu saavutanud Saksamaa, Jaapan, USA,
Itaalia ja Prantsusmaa. Üha laialdasemalt on päikeseenergiat hakatud kasutama ka
arengumaades. Maailmapanga toetusel kasutavad Indias juba tuhanded külad
päikeseenergial töötavaid süsteeme. Päikeseenergia kasutamine laieneb ka Sri Lankas,
Zimbabwes, Lõuna-Aafrika Vabariigis jm. Arvestatakse, et päikeseenergia võib anda 2010.
a. 17% kogu vajaminevast elektrienergiast.
Tuuleenergiat on inimesed kasutanud juba ammustel aegadel. 1970. aastate naftakriisi ajal
hakati Euroopas ja USA-s taas tuule abi otsima, mil püüti tuuleenergiat elektriks muuta.
Nüüdseks on tuulegeneraatorid jõudsasti arenenud ja nende abil toodetud elektrienergia
hulk suurenenud.
Kuigi tuuleenergia varud on suured, on selle energialiigi laialdasem kasutamine alles
tulevikukavand. Praeguse tehnoloogia juures suudab tuuleenergia end majanduslikult
õigustada vaid nendes piirkondades, kus tuule kiirus on vähemalt 20 km tunnis. Tuuleenergia
kasutamisel tekib alati küsimus, mis saab tuulevaiksel perioodil, kui turbiinid ei tööta.
Mõistlik on tuuleenergia siduda võimalikult paindlikku elektrivõrku, milles tuulevaikuse ajal
väiksem elektritoodang tasakaalustatakse teiste elektrijaamade toodanguga.
Teine võimalus on elektrienergia salvestada ja kasutada seda siis, kui energiatarve
suureneb. Selline salvestamine on võimalik keemilisel (akumulaatorid) või mehaanilisel
teel (pumpjaamad, kus vesi pumbatakse kõrgemal olevasse veehoidlasse, mida saab hiljem
kasutada veejõujaamas). Mõlemal juhul läheb muundumisel energiat kaotsi.
Enamus tuuleenergia kasutajatest paikneb Saksamaal, USA-s, Taanis, Hispaanias ja Indias.
Maailma suurim tuulefarm asub Californias, kus töötab ligi 14 tuhat tuulikut, mis on
ühendatud ühtsesse energiavõrku tootes kokku 1,2% California osariigi elektrienergiast.
Kahjuks ei saa ka tuuleturbiini ehitada päris keskkonda saastamata. Tuuleturbiinid tekitavad
müra ja takistavad lindude lendu, arvatakse ka, et tuulegeneraatorid rikuvad maastikku.
Maa siseenergiat nimetatakse geotermaalenergiaks. See on maapõues peamiselt looduslike
radioaktiivsete elementide lagunedes tekkiv ja aegade jooksul kivimitesse salvestunud
soojusenergia.
Juba antiikajal kasutati kuumaveeallikate vett raviks (vannid, mineraalveed). Esmakordselt
saadi elektrienergiat looduslikust kuumast aurust 1904.a. Itaalias Larderellos. 1913.a. lasti
seal käiku esimene maa sisesoojusel töötav elektrijaam võimsusega 250 kW, millega pandi
alus geotermaalenergeetikale. Kütteks hakati maasisest soojust kasutama esmakordselt
Islandil 1928.a. Pärast esimest Maailmasõda sai uus jõuallikas tuntuks juba paljudes
maades - Jaapanis, USA-s, Islandil, Uus-Meremaal jne.
Maasisest energiat saab kasutada vaid nendes piirkondades, kus soojusvoog lähtub vähemalt
mõne kilomeetri sügavuselt. Sellised tingimused on enamasti laamade äärealadel.
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Probleemiks on maasisese energia kättesaamine. Termaalvett ja auru saadakse sügavale
maasse rajatud puuraukudest, samuti kasutatakse kuumade kivimite soojust, kui sealt vett läbi
pumbatakse.
Kuigi geotermaalenergiat leidub ulatuslikul alal, kasutatakse seda vaid vähestes riikides:
USA-s, Islandil, Itaalias, Prantsusmaal, Jaapanis, Filipiinidel, Uus-Meremaal jm.
Märkimisväärselt suur on geotermaalenergia osa Islandi energiabilansis, moodustades umbes
40%.
Võrreldes fossiilsete kütustega on maasisese eneria kasutamise mõju keskkonnale
minimaalne, kuid jooksvad kulutused energia tootmisele ja transpordile üsnagi kõrged, sest
tarbimispiirkonnad jäävad tootmiskohtadest sageli kaugele.
Bioenergia
Bioenergiat saab biomassist so orgaaniliste ainete näiteks puidu või põllumajandusjääkide
(põhu) põletamisel. Bioenergiat toodetakse ka loomasõnniku biogaasistamisel,
prügimägedest eralduva metaani ja orgaaniliste jäätmete põletamisel.
Paljudes arengumaades on puit siiani ainukeseks energiaallikaks. Mitmetes Aafrika riikides
on tekkinud tõsiseid probleeme küttepuidu varumisega. Kiiresti kasvav rahvastik vajab järjest
enam küttepuitu, metsa ja võsa üleraie on viinud aga puidukriisini.
Energiavõsa kui biomassi laialdane kasvatamine energia tootmise eesmärgil on muutunud
selle energiaallika uueks tööstuslikuks kasutusviisiks eelkõige arenenud riikides.
Maailmajagude energiasüsteemid ja energiamajanduse iseärasused
Ühtset, tervet maailmajagu ja isegi naaberpiirkondi hõlmavad energiasüsteemid, kus kõik
energiamajanduse harud töötavad heas kooskõlas, on kujunenud vaid Põhja-Ameerikas ja
Euroopas. Varsti võiks selline kujuneda ka Ida-Aasias. Mujal on tegemist üksikute riikide või
koguni riigiosade omavahel seostamata energiasüsteemidega, mõnikord aga energiamajanduse
üksikute harudega, mis pole veel kompleksiks ühinenud.
Põhja-Ameerika energiasüsteem on kõige võimsam ja arenenum. Temasse on kaasa haaratud
ka Mehhiko. Seal on hästi arenenud kõik energiakompleksi harud: hankivad (nafta- ja
gaasiammutamine, söekaevandamine), töötlevad (naftatöötlemine, elektroenergeetika),
süsteemi tervikuks siduvad magistraaltorujuhtmete ja kõrgepingeliinide võrk, äriteenused,
mida jätkub väljaveoks kogu maailma. Energiatarbimine on äärmiselt suur (Mehhkos siiski
hulga madalam kui USA-s ja Kanadas). Sellepärast tuleb siia naftat sisse vedada (peamiselt
Ladina-Ameerikast), sütt seevastu saab eksportida, mahud pole seejuures küll kuigi suured.
Viimasel ajal on saavutatud märgatavat edu energia säästmisel, edeneb alternatiivsete
energialiikide kasutuselevõtt, kiiresti kasvab naftaammutamine Mehhikos. See lubab muuta
süsteemi muust maailmast sõltumatuks. Euroopas on kujunenud kaks energiasüsteemi Läänes
ja Idas, mida küll omavahel seovad üsna suured gaasitarned idast läände.
Lääne-Euroopa süsteem on kaasa haaranud kristlikud Vahemeremaad ja haaramas isegi paari
Vahemere-tagust riiki, mida hakkavad siduma merealused nafta- ja gaasijuhtmed. Omaenda
söe-, nafta- ja gaasitoodang on ebapiisav, kuigi olemasolevaid varusid kasutatakse väga
tõhusalt. Olukorda ei päästa ka üsna arenenud vee- ja tuumaenergeetika. Energiat tuleb suurtes
kogustes sisse vedada: sütt peamiselt USA-st, gaasi Ida-Euroopast, naftat väga mitmel pool
maailmast. See-eest on töötlevad harud tugevad, naftatöötlemine isegi ülemäära. Hästi on
arenenud ka äriteenused, nende eksport tasub osalt energia impordi. Energiatarbimine on suur,
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kuid jääb Põhja-Ameerikast siiski maha. Kokkuhoiuabinõud on lubanud hoida sada juba 20
aastat peaaegu samal tasemel.
Ida-Euroopa energiasüsteem hõlmab Vahe- ja Taga-Euroopa, samuti Soome ja endisse NSV
Liitu kuulunud arengumaad. Pealtnäha oli see kõrgeltarenenud süsteem mitmekülgse harulise
koosseisuga, mis pealegi oli hästi varustatud looduslike energiavaradega ja kindlustas sama
kõrge energiatarbimise kui Lääne-Euroopas. Kuid tehniliselt tasemelt jäi see Lääne-Euroopast
ja Põhja-Ameerikast kaugele maha, energia oli olude kohta kallis ja selle tarbimine vähetõhus.
Kokkuhoiuajastu ei olnud siia veel jõudnud. Praeguses majanduskriisis ähvardab Ida-Euroopa
energiasüsteem üldse laguneda.
Ida-Aasias on praegu kaks peamist riiklikku energiasüsteemi Hiinas ja Jaapanis, väiksematest
rääkimata. Need kaks on vägagi erinevad. Hiina energiasüsteem on absoluutselt küll suur,
kuid tagab riigile ainult väga madala energiatarbimise. Tehniliseltki on see mahajäänud. Selle
üheks tunnuseks on söe valitsemine energiaallikate hulgas, gaasi tootmine, hüdro- ja
tuumaenergeetika on väga nõrgad. Maailmamajanduses Hiina energiasüsteem kuni viimase
ajani ei osalenud. Jaapani energiasüsteem on võimas, kuid toetub peaaegu 100-protsendiliselt
sisseveetavale naftale ja vähemal määral söele. Jaapan on maailma suurim nafta- ja
söeimportöör. Saareriigina ostab ta gaasi vähe. Veejõujaamu on ka vähe, tuumaenergeetika
arenemata. Kuid naftatöötlemine ja elektroenergeetika on tugevad ja suudavad Jaapani
energiavajadused rahuldada Lääne-Euroopa tasemel. Energia on Jaapanis kallim ja sõltuvus
naftast tugevam kui mujal kõrgeltarenenud maades. Viimasel ajal on Jaapan hakanud palju
sütt ja isegi naftat ostma Hiinast. Kui sellele lisanduksid veel elektriülekanded, võiks
moodustuda Ida-Aasia energiasüsteem.
Muu maailma energiamajandus. Kaug-Lõuna riikidest on tugev ja mitmekülgne
energiamajandus ainult Austraalias, kes on hakanud palju sütt ja naftat ka eksportima.
Nõrkuseks on aga äriteenuste vähene areng. Teistel Kaug-Lõuna riikidel on keskpärane,
peamiselt sisseveetavale naftale toetuv energiamajandus.
Ladina-Ameerikas on ainult riigi ulatusega energiasüsteeme, mis toetuvad väga tugevasti kas
oma või sisseveetavale naftale. Muid energialiike kasutatakse vähe. gsna keskpärane
energiavarustus on tagatud vaid osale riigist, kolgastes tuleb endiselt loota traditsioonilisele
energiamajandusele, samuti sõltub sellest vaesem rahvastik linnadeski. Paar riiki on nafta
eksportijad, enamik aga importijad. Umbes samasugune on olukord Kariibias.
Mustas Aafrikas on kaasaegsed energiasüsteemid olemas vaid pealinnade ümbruses ja mõnes
tähtsamas mäetööstuspiirkonnas. Need suudavad kindlustada tagasihoidliku energiavarustuse
vaid väikesele osale rahvastikust, ülejäänud kasutavad traditsioonilist energiamajandust.
Enamik Musta Aafrika riike on energia (peamiselt nafta) sisseostjad, kuid vähese tarbimise
tõttu on nende ostudki tagasihoidlikud. Paar riiki ekspordib naftat, mõned (kaudselt)
veejõudu).
Araabiamaad on naftarikkad ja nafta ammutamine, sellest palju väiksem töötlemine ja gaasil
ning masuudil töötavad elektrijaamad tagavad neile rahuldava või koguni hea
energiavarustatuse. Muid energiavarasid peale nafta peaaegu ei kasutata. Mitmed riigid on
väga suured naftaeksportijad - aga ka äriteenuste importijad.
Lõuna- ja Kagu-Aasias teenindavad moodsad energiasüsteemid peamiselt linnarahvastikku,
valdav osa maapiirkondi sõltub veel traditsioonilisest energiamajandusest. Maailmajao
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energiasüsteemid on küllalt mitmekesised, peale nafta tarbitakse ka gaasi, sütt, veejõudu.
Enamasti on tarvis energiat sisse vedada, eksportijaid on mõned üksikud ja needki pole
maailma ulatuses kuigi tähtsad.
29. Teed ja transport
Transport e. veondus toimetab kaupu ja inimesi ühest kohast teise. Transpordi kui
majandusharu saab jagada kaheks – kauba- ja inimeste veoks. Omaette allharudena võib
välja tuua logistika ja laomajanduse, mis on kaubavedude üks osa. Infotehnoloogia
arenedes on logistika üha enam kujunemas veonduse võtmeharuks ja rahvusvaheliste firmade
korraldamise vahendiks. Eristada võib ka reisikorralduse ja -bürood, mis korraldavad reisijate
liikumist. Viimane on kujunenud tegelikult juba turismimajanduse eriharuks.
Transpordi areng
Agraarühiskonnas, kus valitses peamiselt tootmine oma tarbeks, tehti vähesed vajalikud veod
enamasti hobuste jt veoloomadega. Taoline vedu oli aeglane ja kallis. Jõgedel ja
rannikumeres sai pikemaid vahemaid läbida mõnevõrra kiirematel väikelaevadel.
Industrialiseerimisega suurenesid veomahud kiiresti, mis nõudis veonduses sügavat pööret.
Jõe- ja rannikulähedase meretranspordi avardamiseks ehitati hulgaliselt kanaleid. Maanteid
pidi
toimus
väiksemate
kaubakoguste
kokku- ja
laialivedu.
Kaugemaid
maailmamajanduslikke vedusid tehti meritsi. Tööstus, mis vajas suurte kaubakoguste
vedamist, sai areneda ainult rannikuriikides, kellel oli lisaks meretranspordile ka tihe
laevatatavate jõgede võrk, mida sai täiendada kanalitega. Sellisteks riikideks olid
Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja USA kirdeosa.
Raudtee levik 19. sajandil andis võimaluse tehaste ehitamiseks ka veeteedest kaugemale.
Raudteest saigi enam kui sajandiks peamine vedude teostaja, millega suutis konkureerida
vaid rannikulaevandus. Jõelaevandus jäi paljudes piirkondades unarusse ja enamik kanaleid
muutus kasutuks. Kokku- ja laialiveoks tuli aga endiselt kasutada aeglast ja kallist
hobutransporti. Suuremate veomahtude korral ehitati kitsarööpmelisi juurdeveoraudteid, mis
aga vähese koormuse tõttu harilikult kahjumiga töötasid.
Uue pöörde veonduse arengusse tõi autode laialdane kasutuselevõtt 20. sajandil. Ehitati
ümber maanteedevõrk. Riigisisene põhivedu jäi osaliselt raudteedele. Seda täiendasid
rannikualadel kohalikud mereveod, suurematel jõgedel ka jõetransport. Ümberlaadimis- ja
ladustamispunktideks olid raudteejaamad ja kohalikud mere- ning jõesadamad.
Rahvusvahelised veod toimusid enamasti meritsi läbi suuremate sadamate.
Transpordiliigid
Veondus jagatakse transpordivahendite järgi mere-, sisevee-, raudtee-, auto- ja
õhutranspordiks. Transpordi all käsitletakse vahel ka torutransporti (peamiselt vee-, nafta- ja
gaasijuhtmed) ning elektrienergia ülekannet, mis sisuliselt kuuluvad siiski kommunaal- ja
energiamajanduse juurde.
Meretransport on odavaim ja võimaldab samas vedada väga suuri kaubakoguseid
(suuremate tankerite ja maagiveolaevade veeväljasurve ulatub üle 400 tuhande tonni).
Mereteede hooldus piirdub sadamate, faarvaatrite* süvendamise ja meremärkide-majakate
rajamisega rannikutele. Veetee meredel ja ookeanidel ei vaja investeeringuid. Laevad on küll
kallid, kuid nende kasutusiga pikk.
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Paraku ei saa laevaga sõita kõikjal. Merelaevad on ka aeglased, kaubalaevade kiirus ei ületa
üldjuhul 15 sõlme, sest vastasel juhul kasvab oluliselt kütusekulu. Aasiast Euroopasse jõuab
kaup laevaga 3-4 nädalaga. Reisilaevad võivad kasvatada kiiruse 40 sõlmeni, kuid see
tähendab ka kallist piletihinda.
Siseveetransport ja kanalite kaevamine arenes enne raudteede leiutamist ja on suurtel
jõgedel siiani kasutuses. Mõistagi ei ole suuri jõgesid igal pool ja jõed on sageli käärulised,
mis teeb veo aeglaseks. Samuti vajavad siseveeteed pidevalt süvendamist-korrastamist,
nende õgvendamine ja kanalite kaevamine on aga eriti kallis töö. Euroopas on jõetransport
täna puistekaupade (maagi ja söe) veoks ning alternatiiviks raudtee- ja auto konteinervedudel
vähendamaks viimaste koormust.
Raudteetransport võimaldas 19. sajandi teise poole suure arenguhüppe, seda eriti sisemaal.
Kaubarongide kiirus ületab 100 km tunnis ja mass 5000 tonni, mis lubab kiiresti toimetada
kaugele suuri kaubakoguseid. Kahe rööpmepaariga kaasaegne raudtee võib ööpäevas läbi
lasta kuni 144 paari ronge.
Raudteid ei saa aga olla kuigi tihedalt, sest raudtee vajab nagu veetransportki efektiivsuseks
suuri kaubakoguseid: veoseid tuleb koondada ja pärast vedu raudteel jälle laiali jaotada.
Tänapäeval on raudteel kaks peamist kasutusala: pikad kaubaveod ja üldjuhul mitte liiga
pikad (1000 km) reisijateveod, seda eriti linnastunud piirkondades, kus rahvastiku tihedus on
suur ja (linnalähi)rongid liiguvad sagedalt. Jaapanis, Saksamaal ja Prantsusmaal rakendatakse
suurlinnade vahel spetsiaalselt ehitatud raudteedel liikuvaid kiirronge. Näiteks sõidab
prantsuse kiirrong TGV üle 300 km tunnis, konkureerides siseliinide lennukitega.
Inimene sai mobiilseks alles siis kui auto asendas hobuseveoki. Autotransport lahendas nii
kaupade koondamise kui ka jaotuse. Ühtlasi saab autoga kaupa vedada uksest ukseni ilma
vahepealse ümberlaadimiseta. See vähendab oluliselt aja- ja ümberlaadimiskulusid.
Veoautode kandevõime maanteel on kuni 40 tonni, karjäärikalluritel kuni 250 tonni. Auto
teine oluline omadus inimese jaoks on privaatsus, mis selgitab sõiduautode arvu ülikiiret
kasvu. Pealegi on auto kujunenud ka prestiiži- ja moekaubaks.
“Õhusõit on ajavõit” kehtib lennutranspordi kohta, mis on alates 1960. aastatest teinud
võimalikuks globaliseerumise.
Torutransporti kasutatakse suurte koguste vedelike (vee, nafta) ja gaaside
ümberpaigutamiseks. Torutranspordi eeliseks on veo madal omahind, suhteliselt väikesed
kapitalimahutused, väiksed kaod (hermeetilisus) ja täieliku automatiseerimise võimalus.

Veonduse peamised arengusuunad infoajastul
Kaupade ja reisijate hulk ning edastatava teabe maht on kasvanud palju kiiremini kui
majandus tervikuna. Vedada on vaja järjest rohkem ja üha kiiremini. Just-in-time
varustamine tootmises nõuab vajalike detailide kohaletoimetamist õigel ajal ja see eeldab
logistikalt palju suuremat täpsust.
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Nii nagu teisteski majandussektorites toimub ka veonduses spetsialiseerumine. Tootjad ja
teenindusettevõtted loobuvad oma transpordiüksustest ning ostavad veoteenuse veondus- ja
logistikafirmadelt. Konkurentsi survel toimub veondusfirmade koondumine ja
spetsialiseerumine, mis viib hindade langemiseni.
Tehnoloogia arenedes kasvab veovahendite kandevõime, kiirus, mugavus ja turvalisus.
Uued transpordivahendid nõuavad kaasaegset infrastruktuuri: paremaid teid, lennujaamu,
sadamaid, terminale ning lao- ja laadimistehnikat. Suuremad nõudmised vedude täpsusele,
kiirusele ja hinnale põhjustavad omakorda logistika tähtsuse tõusu.
Et raudtee-, sisevee-, ja meretranspordiga on pea võimatu teostada kokku- ning laialivedu,
siis lihtsustatakse ümberlaadimistöid kasutades standardmõõdus konteinereid. Veokulude
kokkuhoiu tähtsaimaks allikaks on kujunenud logistika täiustamine.
Üha enam kasutatakse ekspressvedusid, st. loobutakse ümberlaadimisest ja veos
toimetatakse otse sihtkohta. Ekspressveod sobivad kõige paremini autotranspordile tänu
selle paindlikkusele ja kiirusele. See ongi peamine põhjus, miks autotranspordi suhteline
tähtsus vedude teostamisel kiiresti kasvab.
Ekspressvedude sujuvaks kulgemiseks on vaja ehitada uusi sildu või tunneleid. Viimase aja
suurimad rajatised Euroopas on Taani sillad ja La Manche’i väina alune Eurotunnel
Prantsusmaalt Inglismaale.
Kui aga sild või tunnel osutub liiga kalliks, veetakse autod ja bussid üle mere (nn. ro-ro)
praamidel, mille kasutus on oluliselt laienenud. Sadamad ei ole enam lihtsalt meretee alg- ja
lõpp-punktid, vaid ühtsete “uksest-ukseni” transpordikettide osaks. Konkurentsis löövad läbi
need sadamad, mis omavad hästitoimivaid ühendusteid oma tagamaaga ning pakuvad
kõrgetasemelist logistilist teenust ja toimivad jaotuskeskusena.
Multimodaalne jaotuskeskus ehk terminal täidab logistilise keti sõlmena järgmisi ülesandeid:
kauba vastuvõtmine ja väljasaatmine, ladustamine, kogumine ja jaotamine, osaline
ümbertöötlemine, kauplemine ja kontroll. Terminalides toimub kauba ümbersuunamine eri
transpordiliikidele (multimodaalsus), näiteks paigutatakse Euroopas maanteede koormuse ja
keskkonna saastamise vähendamiseks konteinerid autodelt vaheetapil raudteele või
siseveepraamidele. Suured jaotuskeskused vähendavad omakorda vajadust väikeste ladude
järele, sest üks suur ja moodne terminal teenindab üha suuremat piirkonda.
Maailmamajanduses muutuvad logistilised ketid üha pikemaks ja mitmekesisemaks, logistika
ise on aga ülemaailmses tootmises eduka tegutsemise üheks tähtsamaks eelduseks. Üha enam
toimib nn. “ülemaailmse varustamise” põhimõte, mis tähendab tootmisele vajalike detailide,
toorme või valmistoodangu hankimist sellest maailma osas, kus hinna ja kvaliteedi suhe on
kõige soodsam.
Info- ja kommunikatsioonitehnika (IKT) laialdane kasutamine nii veovahendite tehniliste
süsteemide juhtimisel, dislokatsiooni- ja navigatsioonisüsteemides, infrastruktuuris,
veovahendite ja kaupade globaalsel jälgimisel on vajalik eelkõige väga tiheda liiklusega
magistraalide töö korraldamisel, samuti linnaliikluses. IKT võimaldab suurendada trasside
läbilaskevõimet, suurendada ohutust ja tagada kaupade, inimeste ja veovahendite turvalisus.
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Transpordi mõju majandusele
Globaalses majanduses on nii inimeste kui kaupade veomahud (inim- ja tonnkilomeetrid)
oluliselt kasvanud. Samas on vedude hind tänu paremale ja säästlikumale tehnoloogiale
kahanenud kordades. Transport on kaaseaegse majanduse toimimiseks hädavajalik,
võimaldades inimeste liikumist, kaubavahetust ning ettevõtete ja regioonide
spetsialiseerumist. Transport on kiiresti kasvav, iseseisev teenindusmajanduse haru, mis
mõjutab märkimisväärselt teisi eluvaldkondi.
Majanduslik mõju. Investeeringud infrastruktuuri, sõidukite ja kütuste tootmisse,
logistilistesse kettidesse jm. on väga suured. Transpordiinfrastruktuuri rajamisel tuleb
arvestada selle pikaajalisusega: teed, lennuväljad ja sadamad ehitatakse 30-40 aastase
perspektiiviga. Üldjuhul on nende kasutusiga pärast uuendamisi veelgi pikem. Et
infrastruktuur – sadamad, lennuväljad jmt, on ülikallis ja vajab pikaajalist planeerimist, siis
kuuluvad need riikidele või omavalitsustele või on nende kontrolli all (näiteks kehtivad
kellegi maad läbival teel eripiirangud).
Keskkonnamõju. Transpordil on palju negatiivseid kõrvalmõjusid (liiklusummikud,
õnnetused, keskkonnareostus, maastike rikkumine jne), mida tuleb vastava infrastruktuuri
rajamisel arvestada. Autotranspordist on just tänu selle massilisusele saanud maailma suurim
saasteallikas ja mõrvar. Seetõttu piiratakse riikide ja omavalitsuste poolt eriti tihedalt
asustatud piirkondades ja linnades autotransporti ning soositakse avalikku transporti, eriti
raudteid ja muid rööbastranspordi liike, mis säästab tänavapinda ja keskkonda.
Sotsiaalne mõju. Juurdepääsu tagamisest sõltub nii eri asendiga regioonide areng kui ka eri
ühiskonnagruppide vahelised erinevused: vanurid, lapsed, vaesed, puudega inimesed ei sõida
ise autoga ja sõltuvad seega täielikult ühistranspordist. Jällegi on siin koht avalikuks
sekkumiseks, millega luuakse halvemates transpordioludes olevate regioonidele või elanikele
lisavõimalused. Näiteks maksab Eesti, nii nagu enamus riike, dotatsioone saartele viivale
praamifirmale ja hõredama elanikkonnaga piirkondades bussiliiklusele. Lastele on sõit prii.
Mitmed omavalitsused võimaldavad tasuta sõitu või sooduspiletit ka vanuritele ja
koolilastele.
Vedude geograafias saame eristada kohalikke, kaug- ja mandritevahelisi vedusid.
Kohalike vedude puhul toimetatakse kaup kuni 500 km kaugusele. Nii lühikese vahemaa
puhul on kõige kasulikum ekspressvedu, mis annab suure eelise autotranspordile. Kohalikes
vedudes pole teised veondusliigid autodega üldreeglina konkurentsivõimelised. Erandiks on
praamiveod ja torutransport.
Kaugvedude keskmine kaugus on suurem kui 500 km ja siin tekib ka teistel
transpordiliikidel võimalus konkureerida autotranspordiga. Eriti oluline on kaugvedudes
raudteetransport, samuti torujuhtmetransport nafta ja gaasi veol. Mõnevõrra piiratumad on
siseveetranspordi ja rannikulaevanduse võimalused, mida rakendatakse seal, kus tugevasti
koormatud maismaavedude suund langeb kokku laevaliikluseks sobiva suure jõe või ranniku
kuluga. Sellist sisemere rolli kannavad Läänemeri, Põhjameri ja Vahemeri, mille sadamatest
kaubad, konteinerid ja haagised veetakse väikeste laevadega Euroopa keskusele lähemale või
otse Rotterdami, mis on nn. eurosadam ja kust lähtuvad juba mandritevahelised veod.
Euroopas kasutatakse märkimisväärselt jõetransporti Reinil, Doonaul ja Volga-Doni jõgedel.
Ranniku- ja siseveelaevanduse kasvav nišš turismi- ja lõbureiside korraldamisel. Iseseisev
rannikulaevandus on säilitanud suure tähtsuse vaid saarelises Jaapanis ja mõnel arengumaal,
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oluline roll on tal säilinud praamivedude teostamisel. Tähtsuse on kaotanud varasematel
aegadel rajatud kanalid, millest paljud on suletud.
Kaugvedudes eriti USA reisijateveos on oluline õhutransport. Lääne-Euroopas konkureerib
sellega reisijateveos üha edukamalt kiirrongisüsteem. Suurlinnade vahel võib kiirrong
toimetada reisija ühe linna südamest teise märksa kiiremini kui lennuk, mille kasutamise
puhul tuleb lennuväljal oodata ja kulutada aega ning raha linnasüdamest eemal olevale
lennuväljale jõudmiseks. Näiteks kulub Pariis-Lyoni vahelise 650 km läbimiseks rongiga
(TGV) kolm, lennukiga aga 4 tundi.
Mandritevahelises veos konkureerivad vaid mere- ja õhutransport. Meretransport on küll
palju (ligi 1000 korda) odavam, kuid ka tunduvalt (ligi 50 korda) aeglasem. Pealegi suudavad
laevad vahetult teenindada vaid sadamalinnade vahelisi vedusid, õhutranspordile on
ligipääsetavad ka mandrite sisealadel asuvad linnad. Praegu domineerib reisijateveos
õhutransport, ülemere kaugreisiliine on säilinud vaid arengumaades.
Ka kaubavedudes kasvab õhutranspordi osatähtsus ja mitte üksnes kiirestiriknevate, vaid ka
kergemate ja kallimate kaupade veol. Põhiosa kaupu toimetatakse ühelt kontinendilt teisele
siiski veel meretranspordiga. Selle konkurentsivõime säilitamiseks on paljud arenenud maade
suured meresadamad ümber ehitatud terminalideks. Mahukaimad maailmakaubanduslikud
veod toimuvad endiselt Põhja-Ameerika ja Euroopa vahel. Üle Põhja-Atlandi lendab tohutu
hulk reisijaid ja palju kiireloomulist kaupa. Puistekaupade ja konteinerite veol kasutatakse
mõistagi laevu.
Muutused transpordi ja infrastruktuuri arengus
Terminaalide ja ladude kontsentreerumine. Seoses logistika kiire arenguga väheneb
vajadus suure hulga väikeste ladude järele. Sõltuvalt kaubagrupist võib üks suur keskladu
teenindada üha suuremat piirkonda. Eesti siseturu väikese mahu tõttu jääb regionaalsete
(maakondlike) ladude ülesandeks ainult toidu- ja tähtsamate esmatarbekaupadega
varustamine. Toidukaupade säilivusaja pikenemise ja logistiliste teenuste kiire arenguga
aga hakkab ka eelnimetatud kaubagrupp üha rohkem koonduma ühte suurde transpordi- ja
logistikasõlme (peamiselt Tallinna). Püsikaupade ladustamine aga kontsentreerub veelgi
suurematesse keskusesse.
Suuremad kasutuslikud kiirused. Kiiruste suurendamine on kõne all peamiselt raudteeja laevavedudes. Reisikiirrongid (ekspressid) suurte linnastute vahel konkureerivad
eelkõige lennukitega, omades eeliseid just mõnesajakilomeetriste vahemaade läbimisel
(lennujaamad asuvad enamasti kaugel linnakeskustest). Samas nõuab kiirraudtee ehitamine
tohutuid investeeringuid, mis õigustavad ennast ainult küllalt suure elanike (potentsiaalsete
reisijate) arvu puhul.
Teine võimalus oleks rongide täiustamine, mis lubaks olemasoleval raudteel kiirust
suurendada. Huvitav on märkida, et Lääne-Euroopa Intercity-süsteemi eeskujul kavatsevad
ka Kagu-Aasia riigid luua kiirrongiühenduse Singapuri, Bangkoki, Lõuna-Hiina
provintsikeskuse Kunmingi ja Vietnami vahel - kõik tänu uuele liikluskorraldusele. Soomes
läks Helsingi ja Turu vahel hiljuti käiku uus reisikiirrong “Pendolino”, mis arendab kiirust
kuni 200 km/h (tavaline rong samal lõigul ainult 130 km/h). Juhtimine on täisautomaatne,
saavutatud on väga hea hermeetilisus. Soomel on plaanis käiku panna 8-12 analoogilist
koosseisu, tulevikus muuta kiirliiniks ka Helsingi-Peterburi(-Moskva), kus reis Peterburi
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kestaks 3-3,5 tundi ja Moskvasse 6-7 tundi. See võimaldaks soomlastel lisaks Tallinnale
teha ühepäeva(ostu)reise ka Peterburi.
Kaubaveos võivad kõne alla tulla kiirkaubarongid ning nn. non-stop rongid (kindlatel
marsruutidel ja kellaaegadel kulgevad kaubarongid). Siiski nõuab ka nende projektide
realiseerimine küllalt suuri kulutusi rongiliikluse tihendamiseks ja turvalisuse tagamiseks.
Kiirlaevade (tiiburite) kasutamine kergemate, kallimate ja väiksemõõtmeliste kaupade
veoks võiks näiteks Tallinna-Helsingi vahel täiesti kõne alla tulla. Selle eeldusteks peaksid
olema tugev konkurents (kus tihti otsustab mobiilsus) ja nimetatud kaupade ladustamine
Helsingis.
Digitaaltehnika lai kasutuselevõtt. Arvutus- ja kommunikatsioonitehnika üha laiem
kasutamine nii veovahendite tehniliste süsteemide juhtimisel, dislokatsiooni- ja
navigatsioonisüsteemides, infrastruktuuris, veovahendite ja kaupade globaalsel jälgimisel
on vajalik eelkõige väga tiheda liiklusega magistraalide töö korraldamisel, samuti
linnaliikluses. See võimaldab suurendada trasside läbilaskevõimet, parandada ohutust,
tagada kaupade, inimeste ja veovahendite turvalisust. Ka Eestis on viimasel ajal sagenenud
õnnetused, mis on kasvõi osaliselt põhjustatud nimetatud tehnika mitterahuldavast tasemest
(näiteks raudteeülesõidukohtadel). Automaatblokeeringuga (rongi asukoht avaldab mõju
foori näidule) on Eesti raudteest umbes pool, millest omakorda pool on tsentraalse
dispetšerjuhtimisega (kaugjuhtimine Tallinnast). Õnneks on meie liikluskoormus Euroopa
südamega võrreldes tunduvalt väiksem, mistõttu lausa katastroofe pole juhtunud. Siiski
tuleb Eestil mingi minimaalne tehniline tase selles vallas lähiaastatel saavutada.
Ekspressvedude tähtsuse kasv. Ekspressvedudes on edu saavutanud ettevõted (nt DHL,
TNT), kes toimetavad põhiliselt kirju ja pisipakke kiiresti maailma mistahes punkti.
Peamine vahemaa kaetakse lennuki(te)ga, ukselt-uksele vedu lennulüli mõlemas otsas aga
autoga. Kuna sõnumite (tekst, pilt+heli) saatmise haaravad endale üha enam ülisuure
läbilaskvusega optilisi kaableid kasutav digitaalside ja/või ülemaailmne satelliitside, jääb
nimetatud teenus eelkõige mitmesuguste materiaalsete esemete edasitoimetamiseks
(kaubanäidised, väärtuslikumad pisikaubad jne). Eestis on esindatud mitu sel alal
tegutsevat rahvusvahelist ettevõtet, süsteem töötab hästi.
Lennuliikluses kaubaveo kasv, reisijateveo kontsentreerumine ja koostöö. Kuna
tootmise raskuskese nihkub Ida-Aasia suunas, tarbimine jääb aga suures osas ikkagi
Euroopasse-Ameerikasse, omandab suurema tähtsuse ka kaubavedu lennukitega. Laias
laastus on maanteetransport 10 korda kallim kui mere- ja raudteetransport, õhuvedu aga
omakorda 10 korda kallim autovedudest. Õhutransporti vajavad siiski paljud just in time
põhimõtet kasutavad ettevõted, veetakse ka kiirestiriknevat kaupa. USA-s moodustab
lennukaubavedu umbes kolmandiku kõigi vedude rahalisest mahust. Kasutusele võetakse
suuremad transpordilennukid ning tsentraliseeritud terminaalid, erinevad ettevõted teevad
koostööd cargo-teenuste osas.
Põhjusteks, miks näiteks Aasiast või Ameerikast startivad võimsad transpordilennukid
võiksid hakata Eestis vahemaandumisi tegema (Tallinna lennuvälja tehnilised võimalused
seda lubaksid), oleksid tankimisvajadus või transporditava kauba töötlusastme tõstmine.
Tallinna lennuvälja tulevast osatähtsust suurendab ka lähimate moodsate jaamade (Vantaa)
kohatine ülekoormatus. Lähiaastatel ei ohusta Tallinna Euroopas teravnev probleem, et
paljudel lennuväljadel ei jätku vaba aega üha tihenevaks maandumiseks-õhkutõusuks.
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Viimastel aastatel on Eestis lennukite kaubaveod kasvanud samas tempos reisijateveoga
(absoluutmaht on siiski väike - 2500 tonni aastas). Õhuvedude mahtu suurendaks tulevikus
ka teatud kaupade jaotuskeskuse rajamine Eestisse (kõige tõenäolisemalt Tallinna
piirkonnas).
Reisijatevedu kontsentreerub suurte rahvusvaheliste kontsernide kätte, kes
kaugpiirkondades teevad omavahel ka koostööd (Lufthansa & Finnairi ühised
piletimüügisüsteemid). Rahvuslikest lennukompaniidest (Estonian Air) säilib ainult
kaubamärk, mille omanikeks on suured rahvusvahelised ettevõted.
Logistika tähtsuse tõus. Lihtsa transporditeenuse asemel osutatakse jaotusteenuseid, st
kauba tavalise ühest kohast teise toimetamise asemel pakutakse kompleksset teenust. Klient
tunnetab, et kõrgel tasemel logistiline teenus lisab tema kaubale väärtust (nn value-added
logistics). Madalduva marginaali ja ägeneva rahvusvahelise konkurentsi tingimustes annab
iga kokkuhoitud dollar või sent võistlejate ees esmapilgul vaevumärgatava, tihti aga
otsustava eelise. Seega omandab logistikaettevõtete poolt pakutav teenus globaliseeruvas
maailmamajanduses üha suuremat tähtsust.
Logistilised sõlmed ja ketid - eri transpordiliikide ühildumine. Logistikasõlm täidab
logistilise keti osana järgmisi ülesandeid: kauba vastuvõtmine-väljasaatmine, ladustamine,
kogumine-jaotamine, osaline ümbertöötlemine, kauplemine ja kontroll. Sõlmed peavad
arvestama tugevate muutustega neid ümbritsevatel aladel, üha suuremat tähtsust omandab
juurdepääs ketile. Kaubavedude mahtu arvestades on eriti oluline mere- ja
maismaatranspordi omavaheline tihe koostöö. Suuremad nõudmised logistilisele
juhtimisele (paindlikkus, kiirus, töökindlus, multimodaalsus) põhjustavad logistikasõlme
tähtsuse tõusu eriti meretranspordi jaoks. Sadamad ei ole enam lihtsalt meretee alg- ja lõpppunktid, vaid muutuvad ühtsete “ukselt-ukseni” toimivate kettide koostisosaks.
Konkurentsis löövad läbi need sadamad, mis omavad hästitoimivaid ühendusteid oma
tagamaaga ning pakuvad kõrgetasemelist logistilist teenust. Tänu mere- ja
maismaasõlmede omavahelisele tihedale koostööle õnnestub kõrvaldada paljud nn
pudelikaelad logistilistes kettides, kindlustada investeeringuid sadamates ja
maismaatranspordis ning efektiivselt juhtida üha kasvavaid kaubavoogusid. Kujuneb välja
nn varustusketi juhtimine (supply chain management), mis tähendab materjali, toodangu ja
info liikumise kontrolli toormevarustajatelt kuni lõpptarbijateni - kõik selleks, et
kindlustada kogu keti efektiivsus ja konkurentsivõime.
Strateegiline
partnerlus
logistikasõlmede
konkurentsirelv.
Majanduse
rahvusvahelistumine soodustab pikaajalise partnerluse kujunemist ettevõtete vahel. Sellise
partnerluse ühiseks eesmärgiks on partnerite konkurentsivõime tõstmine valdkonnas, kus
koostööd tehakse (teistes valdkondades ollakse võistlejad). Strateegiline partnerlus ühte
logistilisse ketti kuuluvate sõlmede vahel tugevdab nii osalevate üksuste kui ka kogu ahela
üldist konkurentsivõimet, võimaldab tõsta kvaliteeti (usaldusväärsus) ja efektiivsust (kulud,
kiirus, säästvus). Partnerluse teostamiseks on vajalikud järgmised ühistegevused:
sõlmede toodangu- ja turustuspoliitika koordineerimine
sõlmedevahelise info liikumise parandamine
transpordi efektiivsuse ja sageduse tõstmine
turunduse ja lobby-töö kombineerimine
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Strateegilise partnerluse arendamine muutub üha olulisemaks eriti sadamatele, kes peavad
hakkama tegema koostööd oma tagamaa maismaatranspordiga kaubavoogude
kokkukogumisel ja laialijaotamisel, samuti mõtlema sadamatevahelisse logistilisse ketti
kuulumisele (oluline eelkõige konteinervedude jaoks). Läänemere sadamad võiksid
omaaegse Hansa koostöö eeskujul olla ühe suure Euroopa peasadama (näit. Rotterdami)
jaotus-kogumiskanaliteks.
Linnalogistika (city-logistics) tegeleb suurlinnade kaubaga varustamise probleemidega.
Nn jaotuskeskused võimaldavad vähendada kaubajaotuses osalevate autode arvu linnas,
ühitada erinevate ettevõtete tellimissüsteeme, tõsta teeninduskiirust ja -taset. Eestis on see
samuti eelkõige Tallinna küsimus. Mitmesugused piirangud (vanalinn) sunnivad juba
praegu (hulgi)ettevõtesid omavahelisele koostööle, lähitulevikus kujuneb kindlasti välja
jaotuskeskuste võrk.
Veonduskompleksid ja nende kujunemine
Veondus ja side, kaupade ja informatsiooni teisaldamine ruumis on maailmamajanduse
toimimise vältimatu eeldus, nagu eespool juba mitu korda viidatud. Kuid veondus- ja
sideteenuste osutamine on ka ise üks maailmamajanduslike sidemete liik.
Oma olemuselt on veondus ja side mõlemad teenused ja kuuluvad sellepärast osalt
teenindavate tootmisüksuste, ettevõtete, majandusharude ja -komplekside koosseisu nn.
ametkondliku, ettevõte-, käitisetranspordina (sidena). Näideteks on põllusaagi vedu taluaita,
kaevanduse sisetransport, puude ja palkide vedu eriti selleks ehitatud metsaveoraudteid pidi,
elektri teisaldamine mööda elektriliine, ettevõtesisene side jne.
Ent veo- ja sidevajadused on üldised, omased kõigile rahvamajandusharudele ja suure
enamiku neist rahuldavad nn. üldkasutatav transport ja side, kus veetakse milliseid tahes või
vähemalt üpris mitmekesiseid kaupu, teenindatakse ükskõik missuguseid kliente millisest
majanduskompleksist tahes.
Veoprotsess jaguneb seejuures mitmeks järguks: veoste kogumine sõlmpunktidesse,
magistraalvedu ja laialivedu klientidele sihtkohtades. Iga veojärgu teostamiseks valitakse
otstarbekas transpordiliik. Järkude vahele jäävad ladustamis- ja laadimistööd. Mitut liiki
transpordiettevõtete, ladude ja laadijate koostöö moodustabki veonduskompleksi, millesse
teenindavate tegevustena kuuluvad teede-, sadamate, lennuväljade, jm. veondusrajatiste
ehitamine ja hooldamine.
Transpordiliigid. Praegusajal on võimalik vedude teostamiseks kasutada mitmesuguseid
transpordiliike, millest igal on oma eelised ja puudused.
Peamised maailmakaubanduslikud veosuunad
Umbes kolmandiku kogu rahvusvahelisest teenustekaubandusest annavad mitmesugused
veoteenused. Paljud riigid saavad tulu transiiditeenuste - liiklusteede, sadamate, ladude, siseja territoriaalvete ning õhuruumi kasutamise ning ümberlaadimistööde tegemise eest.
Mõned soodsa asendiga riigid saavad transiitteenustest eriti suurt tulu, näiteks Holland
vahendab kogu Kontinentaal-Euroopa kaupu maailma, Taanit läbivad teiste Põhjamaade
suured kaubavood, Läti või Eesti teenindavad Venemaa eksportööre. Oluliselt teenivad
transiidilt Vahemeremaade sadamad Barcelona ja Marseille, mis vahendavad Euroopasse
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Aasiast ja Aafrikast tulevat kaupa ning Aasias Singapur ja Hong Kong mille sadamate ja
lennuväljade kaudu toimub suur osa Kagu-Aasia ja Hiina sidemeid muu maailmaga.
Transiidikeskusi nimetatakse ka väravaregioonideks (gateway). Nende majandus kasutab
agaralt ära suuremahulise ja odava transpordi olemaolu, ning spetsialiseerub vastavalt sellele.
Näiteks on Hollandis Shipoli lennujaama läheduses hiigelkasvuhooned, mis varustavad tervet
maailma värskete lillede ja köögiviljaga. Singapur rajas 1980ndail aga oma globaalsel turul
opereeriva lennukompanii.
Väravaregioonidesse koonduvad enamasti veoteenusi pakkuvad ettevõtted, töötlev tööstus ja
eriti mõistagi äriteenused. Sinna koonduv majandus toob regiooni elanikele töökohti ja
kasvavat heaolu, teisalt aga ka suurendab kekskonnariske ja kasvatab kinnisvara hindu.
Väravaregioonide kasv on globaliseerumisega kaasaskäiv protsess.
Mõned riigid maksustavad laevafirmade kasumit ja esitavad registreerimisel väikeseid
nõudmisi. Pakkudes nö. “mugavat lippu”. Kõrgete maksude ja tugevate ametiühingutega
riikidest pärit laevandusettevõtted registreerivad oma laevu nendes maksupaariisides. Nii on
Lääne-Aafrika vaene väikeriik Libeeria formaalselt maailma suurima laevastiku omanik.
Suured on ka Panama, Kreeka, Küprose, Bahama ja veel mõne väikese riigi “laevastikud”,
mitte tegelikud omanikud on USAs, ÜKs ja Põhja-Euroopas.
Tulus veoteenuseks on ka teiste riikide kauba vedamine. Tuntud vanad nn. merevoorimehed
on Norra ja Kreeka, uued kiiresti laienenud Taani, Singapur ja Hongkong. USA laevad
veavad palju, kuid teevad seda võõraste lippude all. Veoteenusi ostavad märkimisväärselt
Jaapan, kelle enda küll suur laevastik ei ole ikkagi piisav, ja Austraalia. Veoteenusi kasutavad
ka arengumaad.
Õhutransport
Eelmise sajandi jooksul kujunes õhutransport eksootilisest ja ekstreemsest harrastusest
kaasaegse majanduse üheks aluseks. Lennukid on kõige kiiremad transpordivahendid, näiteks
reisilennukid arendavad kiirust 450-950 km/h (erandina Concorde üle 2000 km/h). Pikkade
vahemaade läbimisel ja eriti ülemerevedudel on õhutranspordil kindlad eelised. Sageli
peetakse õhutransporti globaliseerumise sümboliks.
Erinevalt teistest veoliikidest, mille trassid haaravad suuri maa-alasid, tegutseb lennujaam ja
seda teenindavad asutused suhteliselt väikesel maa-alal. Ka on õhutransport paindlik – uue
lennuliini avamine või vana sulgemine ei nõua erilisi kulutusi. Tõsi, ohutuse ning
elukeskkonna (müra, heitgaasid) säästmiseks paigutatakse suured lennujaamad aga linnadest
kaugemale, mistõttu reisijatel kulub enam aega sinna jõudmiseks.
Tänapäeval paiknevad lennuliinid üle maailma sõlmvõrgustikuna, mis tähendab, et
lennukompaniid valivad ühe sõlmlennujaama, kuhu koondatakse liiklus laiemast regioonist.
Nii tuleb Tallinna Lennujaamast reisijate vähesuse tõttu lennata kõigepealt sõlmlennujaama,
näiteks Kopenhaagenisse, Londonisse või mujale ja istuda ümber edasisele reisile.
Õhutranspordi kasutamine sõltub lennujaama ümbritseva regiooni ettevõtete ja inimeste
rikkusest. Rikkamates riikides kasutatakse õhutransporti märksa rohkem. Nii lendab
keskmine ameeriklane lennukiga kaks korda aastas, 100 indialasest saab aastas lennata aga
vaid kaks. Olulise mahu annavad sealjuures lennunduses puhkusereisid, mis on taas vaid
rikaste riikode kodanike lõbu.
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Boeing 747 kasutuselevõtuga, mis võis transportida üle 450 reisija 10000 km kaugusele,
muutusid üle-ookeanilennud tavaliseks. Jumbo Jet ise sai maailmamajanduse
globaliseerumise sümboliks. Käesoleval ajal projekteeritakse veelgi suuremaid õhusõidukeid
seeriast Airbus A380 mahuga kuni 650 istekohta, kandevõimega kuni 150 tonnini ja
lennukaugusega üle 16 000 km, mis peaks tegema esimese lendu aastal 2004. See hiidlennuk
asendab Boeing 747 ülikoormatud Jaapani ja Kagu-Aasia lennuliinidel.
2001. aastal alanud õhutranspordi kriis andis lisatõuke nn odavate veohindade
lennukompaniide arengule Euroopas (RyanAir, EasyJet) ja Põhja-Ameerikas (JetBlue
Airways). Selliste lennukompaniidele iseärasuseks on veokulude kokkuhoidmine mitmete
faktorite arvel: suurendatakse istmete arvu lennukis, valitakse odavad lennujaamad,
planeeritakse efektiivselt õhusõiduki kasutamine ning personali töö, kasutatakse üht
lennukitüüpi, hoitakse kokku reisijate toitlustuse arvel jm. “Odavate” õhuvedajate
äristrateegiaks on ka vedu ühest punktist teise, planeerimata ümberistumise võimalusi
lennujaamades. Õhuveoturu liberaliseerimise ja odavate vedajate tegevuse tulemusena
kasvab otselennuühenduste arv ka transkontinentaalsetel liinidel.
Lennukitootjad kasutavad samas üha keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid, mis
muudavad lennukid ökonoomsemaks ja vaiksemaks. Kaasaegne õhusõiduk on üle kahe
korra ökonoomsem, kui 30 aastat tagasi loodud analoog. Uued ja säästlikud lennukid on
lennukompaniide jaoks atraktiivsed ka majanduslikult. Siiski on lennundus tänu kasvanud
mahtudele autoliikluse kõrval üks suuremaid õhureostajaid, tehes seda troposfääri
ülakihtides ja hävitades sel moel otseselt Maad kosmilise kiirguse eest kaitsvat osoonikihti.
Lennutasside all on täheldatud pilvisuse kasvu. Loomulikult on kõige suuremad probleemid
müra ja saasteainetega lennuväljade vahetus ümbruses. Keskkonnakaitseliselt on eriti
küsitav kauavedu, mida annaks kindlasti korraldada ka meritsi ja maismaal.
Maailma suurimaks sadamaks on Rotterdami sadam. Sadama veosekäive on ligi 250 milj t
kaupu aastas. Igal aastal külastab Rotterdami sadamat 30 tuhat merelaeva, üheaegselt
suudetakse teenindada 375 laeva.
Rotterdam (Rotte jõe tamm hollandi keeles) asub Reini deltaharu Rotte suudmes, umbes 30
km kaugusel Põhjamerest ja on sellega ühenduses merekanali kaudu, kanaliühendus on ka
Haagi ja Amsterdamiga. Rotterdamis elab ligi miljon inimest.
Hollandi lääneosa sadamate vahel on aegade jooksul käinud äge võitlus liidrikoha pärast,
mille sai Rotterdam 19. sajandil. Alates 1870-ndast aastast on toimunud kiire areng. Eriti
peale Mannheimi konventsiooni, kui garanteeriti vaba liiklus Reinil kõigile selle ääres
asuvaile riikidele. Oluliseks arengu faktoriks oli ka Reini ja Põhjamerd ühendava kanali
nn. Uue Veetee rajamine 1872. a., aga samuti Saksamaal Ruhri piirkonna tööstuse kiire
areng.
1955-1975 aastatel ehitati sadamaks ja tööstusrajooniks ligi 30 km pikkune vasakkallas
Rotterdami ja Põhjamere vahel, seda pikendati isegi mere suunas ja nii tekkis Maasvlakte
saar. Jõesuuet süvendati ja laiendati ning ehitati uus Veetee, mille sügavus on 21 m, nii et
sisse saavad sõita ka suured ookeanilaevad. Ainuüksi konteinerite terminal hõivab üle 80
ha maad. Suurel territooriumil paiknevad naftaterminalid, kust pumbatakse naftat
torujuhtmetesse, et seda edasi toimetada Ruhri, Kölni, Belgiasse jne. Samas on arenenud
ka naftakeemiatööstus. Ka teised suuremahulised veosed nagu vili ja maagid saavad üha
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kasvavates kogustes Euroopa väravatest sisse sõita. Paljud kaubad liiguvad muidugi
vastupidises suunas teistesse Euroopa riikidesse või kaugemale üle ookeani, kuid nende
kogused on palju väiksemad kui sissetuleval kaubal. Kõrvuti ookeanivedudega on tähtsal
kohal ka lühemad mereveod, mis moodustavad 10% kõigist vedudest läbi Hollandi (kaasa
arvatud ja õhutransport).
Nii nagu teisteski suurtes sadamates, on ka Rotterdamis arenenud laevaehitus ja remont,
energiamajandus sisseveetavate kütuste baasil, naftarafineerimine, keemiatööstus,
jahutööstus. Keemiatööstusettevõtted põhjustavad muidugi keskkonnaprobleeme, mida
püütakse lahendada.
Maailmajagude veondus
Euroopat iseloomustab vanim ja mitmekesiseim veonduskompleks. Selles on oma koht kõigil
veondusliikidel. Riikide veonduskompleksid on tihedasti põimunud ülemaailmajaoliseks,
ainult Lääne- ja Ida-Euroopa vahel on veel mõningat võõristust ja eraldatust.
Riigi- ja maailmajaosisesed veod on peamiselt kuivamaatranspordi ülesanne, kuid sellega
tegelevad arvestataval määral ka rannikulaevandus, torujuhtmetransport ja isegi
siseveetransport. Maailmajaoväliseid reisijatevedusid teenindab õhu-, kaubavedusid
meretransport, nafta ja gaasi kohaleveol Hommikumaadest on järjest olulisem ka
torujuhtmetransport.
Raudteedevõrk on eriti tihe Lääne- ja piisavalt tihe Ida-Euroopas, ainult Siberis on mõtet neid
veel juurde ehitada. Mujal vähemkoormatud raudteid suletakse, juurdeveoraudteed on Läänes
ammu, idas Viimasel ajal kadunud. Suure koormusega magistraale aga on hakatud põhjalikult
ümber ehitama, muutes nad kiirteedeks, seejuures asendub suur hulk raudteejaamu väheste
terminalidega suurimates linnades.
Autoteid on Lääne- ja ka Vahe-Euroopas juba piisavalt tihedasti ja neid rekonstrueeritakse
liiklusohutuse ja läbilaskevõime tõstmiseks. Taga-Euroopas, eriti aga Venemaal, on
kaasaegsete autoteede võrk veel täiesti ebapiisav ja raudteedele langeb seepärast väga suur
koormus. Vene raudteed on selles mõttes esikohal maailmas.
Siseveeteid kasutatakse peamiselt lõbureisideks. Suur kaubavedu on säilinud ainult Volgal,
Doonaul ja Rheinil, kaks viimast on rahvusvahelised veeteed. Rhein, Euroopa tähtsaim
siseveetee, on moodsate kanalite abil ühendatud Elbe ja Doonauga. Kavandatakse ümber
ehitada veel rida vanu kanaleid ja ühendada Rhein läänes Seine’i ja Rhone’iga (seega siis
Vahemerega), idas aga Oderi, Visla, Dnepri ja võibolla isegi Volgaga, luues nii üleeuroopalise
siseveeteede võrgu. On siiski väheusutav, et see suudaks ära tasuda kanaliehitamise
hiigelkulud.
Rannikulaevandus on üldreeglina samuti tähtsuse kaotanud, kohalikke sadamaid kasutavad
peamiselt lõbusõidulaevad. Kuid väga tähtis erand on praamisadamad, mille kaudu veetakse
üle autosid ja raudteevaguneid. Eriti olulised on praamiveod kahes suunas: mandrilt
(Prantsusmaalt, Belgiast, Hollandist) Suurbritanniasse ja vastupidi; Saksamaalt Taani kaudu
või otse Rootsi ning teistesse Põhja-Euroopa maadesse ja tagasi. Kuid sedagi õitsengut
ähvardavad planeeritud ja osalt valmiski ehitatud sillad ja tunnelid.
Euroopas on palju suuri ja moodsaid lennujaamu ja need konkureerivad omavahel armutult,
samuti nagu lennukompaniid. Tähtsaimad lennuliinide sõlmpunktid on Frankfurt Maini ääres,
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Pariis ja London. Sotsialismiaja pärandina väldivad rahvusvahelised lennuliinid silmnähtavalt
Venemaa õhuruumi, kuigi näiteks Jaapanisse viib otsetee just sealtkaudu.
Mandritevahelisi kaubavedusid teostab muidugi peamiselt meretransport. Euroopal on
teoreetiliselt neli merepiiri. Ent põhjapoolne merepoor vastu Jäämerd on tähtsusetu ja
idapoolne, kuhu pääseb ainult läbi väheasustatud Siberi, samuti vähetähtis.
Lõunapoolne merepiir vastu Vahemerd on eriti tähtis naftavedudel Hommikumaadest, kuid
tänu Suessi kanalile pääseb Vahemerelt ka India ookeani riikidesse. Suurimad lõunaranna
sadamad ongi need, kust algavad torujuhtmed (Marseille, Genova, Trieste, Rijeka), neile võiks
lisada veel Odessa.
Veel tähtsamad on Atlandi sadamad läänerannal, mis ühendavad Euroopat eelkõige PõhjaAmeerikaga, aga ka Kariibia, Lääne-Aafrika, Ladina-Ameerikaga, läbi Panama kanali isegi
Jaapani ja Ida-Aasiaga. Veotöölt suurim sadam (täpsemalt suur hulk koostöötavaid terminale
ja sadamaid) mitte üksnes Euroopas, vaid kogu maailmas on Rotterdam Päris-Euroopa keskel,
Saksamaa vahetus läheduses, tähtsa Rheini siseveetee suudmes; temaga konkureerib
Antverpen. Londoni eriline tähtsus tuleneb Suurbritannia kunagisest juhtrollist
maailmamajanduses. Juba vähem tähtsad, kuid ikka veel väljapaistvad sadamad on Liverpool
Suurbritannias, Le Havre ja Rouen Prantsusmaal, Hamburg Saksamaal, Göteborg Rootsis ja
Sankt-Peterburg Venemaal.???
Peaaegu kõigil Euroopa riikidel, isegi neil, kellel endal pole mererannikut, on siiski võrdlemisi
suur merelaevastik, mis vajaduse korral kasutab teiste riikide sadamaid.
Vahemeremaade veonduskompleksid on tihedalt seotud Euroopa omadega, tehes viimase
tarvis palju transiitvedusid (nafta, fosforiidi, rauamaagi jm. tooraine kohaletoimetamine
Euroopasse). Muidu erinevad nad Euroopa omadest tunduvalt, isegi kristlikes
Vahemeremaades.
Üksikute riikide veonduskompleksid on omavahel halvasti seotud ja töötavad igaüks eraldi.
Kõigis neis on juhtival kohal meretransport, peamiselt kohalik liiklus Vahemerel. See teeb
enamuse transiitvedusid, riigisiseseid magistraalvedusid, isegi suure osa reisijatevedusid
(lõbureisid!). Sadamad pole just eriti moodsad ega ka kuigi suured, kuid neid on palju.
Tähtsaim on vahest Istanbul. Laevastik on mõnel riigil väga suur, teistel jälle pisike.
Raudteed ja maanteed on olemas peamiselt kokku- ja laialiveo tarbeks. Raudteevõrk on palju
hõredam kui Euroopas ja on hakanud veelgi hõrenema. Autoteede arengus on mahajäämus
Euroopast väiksem, kuid ikkagi tuntav. Sisevee- ja torujuhtmetransport on vähetähtsad.
Põhja-Ameerika omab jälle väga arenenud, kahele riigile enam-vähem ühist
veonduskompleksi. Maailmajaosiseseid vedusid teevad peamiselt autoveondus ja mitu korda
rekonstrueeritud, väga suure töövõimega magistraalraudteed, väiksemaid raudteeharusid on
väga palju suletud. Eriti tihe on teedevõrk maailmajao tuumikus, lääne ja lõuna suunas
hõreneb see tunduvalt, mandri põhjaosa on aga peaaegu teedeta. Väga oluline on
ülemandriline tihe torujuhtmete võrk. Nafta, rauamaagi, puuvilla, tselluloosi jmt mahukate,
ent odavate kaupade veol aitab oluliselt kaasa ka siseveetransport, eriti Suures Järvistus, kus
veotöö on täiesti võrreldav meretranspordiga nii mahult kui tõhususelt. Tähtsad on veel veod
Mississippil, koos lisajõgedega ja piki Mehhiko lahe rannikut kulgeva kanaliga. Kanaliga on
ühendatud ka idaranniku laguunid ja jõesuudmed Bostonist Floridani.
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Mandritevaheline reisijate- ja teatud osa kaubavedugi on õhutranspordi ülesanne. Peamine
kaubavedu käib siiski meritsi. Pärast St.Lawrence’i jõe kanaliseerimist ja järvedevaheliste
kanalite ümberehitamist 1959. aastaks pääsevad suured ookeanilaevad ka Suurele Järvistule,
nii et Põhja-Ameerikal on neli tähtsat merepiiri: Atlandi ookean ja Suur Järvistu
ühendusepidamiseks Kariibia ja Ladina-Ameerikaga, Vaikse ookeani sadamad
ühendusepidamiseks eeskätt Ida-Aasiaga. Läänerannik on teistega ühenduses läbi Panama
kanali, kuid veel tähtsam on see kanal Mehhiko lahe sadamate ühendamiseks LadinaAmeerika läänerannikuga.
Sadamaid on Põhja-Ameerikas väga palju ja nad on moodsad. Maailma ulatuses eriti
väljapaistvad on New York ja Chicago. Laevu aga sõidab USA või Kanada lipu all vähe.
Ida-Aasia veonduskomplekside omapäraks on jälle meretranspordi eriti väljapaistev koht
mitte üksnes kaugvedudes, vaid ka maailmajao- ja riigisisesteski vedudes. On ju tegemist
saare- või poolsaareriikidega ja isegi mandrilises Hiinas on kõige olulisemad
majanduspiirkonnad mererannikul või Yangze jõe alamjooksul, kuhu pääsevad merelaevad.
Jaapani sadamad on moodsad ja tugevasti kontsentreeritud, peamise töö teevad ära
Yokohama, Kobe ja mitu lähemat sadamat Nagoya ümber. Teistes riikides on sadamad
tavaliselt aegunud ja vähese töövõimega, kuid viimasel ajal on neid asutud rekonstrueerima ja
Pusani ning Šanghai sadamad on juba maailmatähtsad.
Kuivamaatransport on kõigest riigisisese tähtsusega ja eri riikides üsna erinev. Jaapanis on
võimsad moodsad raudteed, mis veavad ka palju reisijaid linnalähiliikluses, kuid ka head
autoteed. Lõuna-Koreas ja Taivanil on sisetransport peamiselt autoveondus, raudteed on
enamvähem ära lagunenud. Hiinas tehakse hulk sisevedusid veel mööda jõgesid ja kanaleid ja
isegi hobutranspordiga mööda algelisi maanteid, kuid kaunis kiiresti tiheneb raudteevõrk ja on
hakanud edenema autoveonduski.
Kaug-Lõuna. Et selle maailmajao riigid on üksteisest kaugel, on nende veonduskompleksid
omavahel loomulikult sidumata. Neis mängivad peaosa üsna rohkearvulised ja kaunis
korralikud rahvusvahelised sadamad, mis on sisemaa põllumajandus- ja
maavarapiirkondadega seotud igaüks oma kuivamaateede võrguga. Eriti just raudteed
moodustavad suure hulga ruumis isoleeritud ja pealegi erineva rööpalaiusega võrke või
jupikesi, mis praegusel ajal kiiresti tähtsust kaotavad seoses autovedude arenguga. Autoteed
moodustavad nüüd siiski juba üleriigilise süsteemi. Kuid riigisisestes vedudes kuulub peamine
osa ikkagi veel rannikulaevandusele. Laevastikud on neil riikidel aga väikesed, nad palkavad
teiste riikide laevu. Siseveetransport puudub Kaug-Lõunas peaaegu täiesti, torujuhtmeid on
vähe. Suurte kauguste tõttu on aga oluline õhutransport. Kaug-Lõuna veonduskompleksidel
on niisiis arengumaadele iseloomulikke jooni, kuid nad on tehniliselt paremal järjel ja
kindlustavad ikkagi riigi kõigi osade seose omavahel ja muu maailmaga.
Tõelistes arengumaades on veonduskompleksid hõredad, lünklikud, tehniliselt mahajäänud, ei
teeninda kogu riiki. Omavahel on arengumaade veonduskompleksid reeglina täiesti
seostamata, mõnikord tegutseb ühe riigi piireski mitu eraldi veonduskompleksi. Kõige
paremal järjel on tavaliselt rahvusvahelised meresadamad ja neid sisemaiste tooraineallikatega
ühendavad teed, riigisisene liiklus on aga väga vaevaline. Üksikud erandid välja arvatud, on
arengumaade laevastik väga väike või puudub üldse. Maailmajagude vahel mõningaid
erinevusi siiski on.
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Ladina-Ameerikas omavad suhteliselt arenenud, Kaug-Lõuna riikidele sarnaseid
veonduskomplekse Brasiilia ja Mehhiko. Mujal on olukord palju halvem: paar-kolm
enamvähem korralikku meresadamat, millest sisemaale viib mõni üksik poollagunenud
raudteejupp ja hõre maanteedevõrk, millest vaid osa kõlbab normaalseks autoliikluseks.
Jõetransporti kasutatakse harva, muude teede puudusel, laevateed on välja ehitamata, sadamad
viletsad. Õhutransportki pole kuigivõrd arenenud. Igas riigis, isegi Brasiilias ja Mehhikos, on
suuri kolkaalasid, kuhu kaasaegne veondus pole üldse veel ulatunud. Samasugune, kui mitte
veelgi trööstitum, on olukord Mustas Aafrikas, seal leidub terveid kolkariike (näiteks
Etioopia).
Mitte palju paremad pole Araabiamaade veondussüsteemid. Riigisiseseid vedusid teeb seal
enamasti autotransport, teed on kehvapoolsed. Raudteid on vähe, kas üks-kaks magistraali või
mõni isoleeritud lõik, needki armetus tehnilises seisukorras. Kuid et rahvamajandus ja
rahvastik koondub Hommikumaades tugevasti oaasidesse, on veovajadused siin üldse palju
väiksemad ja koonduvad üksikutele suundadele, nii et need kuidagimoodi ikkagi rahuldatakse.
Päris heal järjel on aga mitmes riigis torujuhtmetransport ja nafta- ning isegi gaasiterminalid
Vahemere, Punase mere ja Pärsia lahe ääres. Muud sadamad on kaunis armetud.
Ülemaailmset tähtsust omab aga Suessi kanal teda teenindava Port Saidi sadamaga.
Arengumaa kohta väga hea veonduskompleks on Indial. Seal on mitu suurt meresadamat,
kogu riiki katab võrdlemisi tihe ja terviklik raudteede ja magistraalsete autoteede võrk, mis on
pealegi suhteliselt heas korras; raudteid on küll mitme rööpalaiusega. Kuid võrgusilmad on
ikkagi suurepoolsed ja suurtest teedest eemal tuleb Indiaski kasutada härjarakendeid, autodele
on kolkamaanteed läbimatud. Sisevee- ja torujuhtmetransport pole arenenud, kuid teatav
tähtsus on rannikulaevandusel ja lennundusel. India laevastik on ebapiisav.
Kagu-Aasia mandririikide veondus on vähem arenenud kui Indias, eriti mis puudutab
raudteid. Saareriikides Indoneesias, Filipiinidel ja Malaisias etendab aga eriti väljapaistvat osa
rannikulaevandus. Suurem osa riigisiseseid vedusid tehakse neis pisikeste pärismaiste
laevukestega, mis pääsevad ligi igasse sadamasse, tihti isegi rannikule kus pole isegi kõige
algelisemaid sadamaseadmeid. See laevastik toimetab eksportkaubad Singapuri, millest on
saanud väga tähtis ümberlaadimispunkt, kogu Kagu-Aasia tähtsaim meresadam.
Importkaubad veetakse samuti Singapurist väikeste laevadega laiali. Muidugi on Singapur ka
ülitähtis lennuliinide sõlmpunkt.
Peamised maailmakaubanduslikud veosuunad
Mahukaimad maailmakaubanduslikud veod toimuvad endiselt Põhja-Ameerika ja Euroopa
vahel. Üle Põhja-Atlandi lendab tohutu hulk reisijaid ja üsna palju ka väärtuslikku
kiireloomulist kaupa. Enamiku kaubaveost teeb muidugi meretransport. Veetakse väga
mitmesuguseid kaupu, nn. massveod (süsi USA-st Euroopasse, nafta Hommikumaadest üle
Vahemere Põhja-Ameerikasse jm.) pole nende hulgas kuigi tähtsad.
Sarnane, kuid mõnevõrra väiksem on veoste ja reisijate vool üle Vaikse ookeani põhjaosa
Põhja-Ameerika ja Ida-Aasia vahel. Ka etendavad selles voolus tooraineveod (süsi, maagid,
puit) mõnevõrra suuremat osa. Voolus osalevad esialgu USA ja Kanada teisejärgulised
piirkonnad ja vaid osa Ida-Aasiat, peamiselt Jaapan. Kui sellesse peaks täiel määral lülituma
Hiina, muutub see vool ilmselt maailma tähtsaimaks.
Hoopis teise iseloomuga, tugevasti ebasümmeetrilised on veosevoolud arengumaadest kõrgelt
arenenud riikidesse. Neist on suurimad: naftavoolud Hommikumaadest osalt mööda

161

torujuhtmeid, osalt läbi Suessi kanali ja üle Vahemere Euroopasse, samuti naftavool
Hommikumaadest Ida-Aasiasse, söe ja maakide vool Kariibiast ja Ladina-Ameerika riikidest
Põhja-Ameerikasse. Vastassuunas liiguvad kerged masinad ja tarbekaubad ja hoopis kerged,
mitteainelised hüved, nagu tehnoloogia, kapital, teenused, mis transporti ei koorma, suur osa
laevu sõidab tagasi tühjalt. Väiksemad, kuid samasuguse iseloomuga on veosevoolud LadinaAmeerikast Jaapanisse ja Euroopasse ning Mustast Aafrikast Euroopasse. Samasse rühma
kuulus ka vool Kagu-Aasiast Jaapanisse, kuid viimasel ajal on selles tähtsale kohale tõusnud
masinaosade ja keemiliste pooltoodete vedu mõlemas suunas.
Kogu veosekäibe poolest on esikohal loomulikult USA sadamad, kusjuures sissevedu on vaid
veidi suurem väljaveost: on ju USA ise paljude masskaupade, nagu süsi, vili jt. eksportija,
samuti on väga ulatuslikud veod USA sadamate eneste vahel, mis on paratamatult tasakaalus.
Jaapani veosekäive on peaaegu sama suur, kuid tugevasti ebasümmeetriline, sissevedu ületab
8 korda väljaveo, sest riik sõltub meretagusest toorainest ja kütusest. Vastupidine on sisse- ja
väljaveo vahekord toorainete ja kütuste suureksportööridel Austraalial, Brasiilial, Kanadal.
Et kolmas koht veosekäibes kuulus väikeriigile Madalmaadele (Hollandile) ta hiigelsadama
Rotterdamiga, seletub asjaoluga, et Madalmaade kaudu teeb suurema osa oma merevedusid
suurriik Saksamaa.
Kauplemine veoteenustega
Veoteenused on veel üks liik ekspordikõlblikku majandustegevust, mille maksumus
(ligikaudu 200 mlrd. USD 1988.a.) võrdub umbes kolmandikuga kogu rahvusvahelisest
teenustekaubandusest.
a) Transiitteenused on hajutatud: peaaegu iga riik saab teistelt tasu oma liiklusteede, sadamate,
ladude, sise- ja territoriaalvete ning õhuruumi kasutamise ning ümberlaadimistööde tegemise
eest ja maksab omakorda teistele. Mõnel juhul (näiteks Madalmaades, mitmel Vahemeremaal)
on sissetulekud väljaminekutest märksa suuremad, need on transiitvedude puhtad eksportijad.
Hoopis eriklass on nende hulgas Singapur.
b) Rahvusvaheliste merekanalite hooldamisega ja liikluse korraldamisega neis teenivad ainult
väga vähesed riigid. Egiptus saab Suessi kanali eest umbes 1 mlrd. USD aastas, Panama
teenib oma kanali pealt vähem, kuid ikkagi veel väga palju. Saksamaal aga ei tasu Kieli kanali
pidamine kuigivõrd.
c) “Odava lipu” pakkumine. Mõned riigid maksustavad laevaettevõtete sissetulekuid väga
madalalt, teistes on jälle tööseadusandlus laevaomanikele ülikasulik. Kõrgete maksudega või
arenenud tööseadusandlusega riikidest pärit laevaettevõtted püüavad oma laevu viia selliste
“odavate lippude” alla, tasudes selle eest teatavat registreerimismaksu. Niisugust sissetulekut
taotledes ja saadeski on äärmiselt mahajäänud pisiriik Libeeria muutunud formaalselt maailma
suurima laevastiku omanikuks. Väga suur on ka Panama, Küprose, Bahama ja veel mõne
väikese riigi laevastik. Tegelikult on need peamiselt USA ettevõtetele kuuluvad laevad.
“Odava lipu” alla põgenevad ka Briti ja Põhja-Euroopa riikide laevad, viimasel ajal väga
kiiresti ka Vene laevad.
d) Teiste riikide kauba vedamine, töötamine “merevoorimehena”. See oli peamiselt
eurooplaste tegevus. Ammu said “merevoorimeestena” kuulsaks Norra ja Kreeka. Norra
laevad vedasid kelle tahes kaupu kõigil maailmameredel, sageli kogu oma elu sees Norra
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sadamatesse jõudmata. Kreeklased sõitsid peamiselt Vahemerel, kuid viimasel ajal väljuvad
nemadki ookeanidele. Kolmas traditsiooniline merevoorimees Suurbritannia on oma tähtsuse
kaotanud, kuid tema asemele on siginenud mitmeid teisi, näiteks Taani, väljastpoolt Euroopat
aga Singapur ja Hongkong. Tasu merevedude eest toob Eestilegi sisse rohkem kui mistahes
kaupade eksport.
Tegelikult on maailma suurim “merevoorimees” USA, kuid ta teeb seda võõraste lippude all
ja formaalselt maksab hoopis ise prahitasusid. Kui on neid, kes vedudega teenivad, peab
olema ka neid, kes peavad maksma. Maksjate hulgast paistab silma Jaapan, kellel on niipalju
vedada, et isegi ta väga suur ja moodne laevastik ei tule sellega toime. Suur maksja on
Austraalia. Maksjad on ka praktiliselt kõik arengumaad, kes veavad küll vähe, kellel aga endal
laevastikku pole või on see üliväike.
Barcelona – Euroopa lõunaosa logistikakeskus
Barcelona, mille arengut hoogustasid 1992. aasta suveolümpiamängud, pürib LõunaEuroopa logistikakeskuseks. Barcelona 2000. aasta arengukavas pööratakse erilist
tähelepanu mobiilsust ja logistikat toetavatele tegevustele ning infrastruktuuridele. Edu
saavutamiseks on vajalik regionaalne koostöö, mida siin piirkonnas tuntakse C-6
võrgustiku nime all. Nimetatud võrgustikku kuuluvad peale Barcelona veel Toulouse,
Montpellier, Zaragoza, Valencia ning Palma de Mallorca.
Antud võrgustiku eesmärgid on:
1) välja arendada peamised transporditeljed (põiktelg, Pürenee-telg, Llobregat’-telg ja
Ebro-Toulouse-telg),
2) tugevdada raudteetransporti, võttes kasutusele kiirronge,
3) arendada lennuväljade ja sadamate vahelist koostööd.
Barcelona näeb ennast eespool nimetatud linnade võrgustiku liidrina. Barcelona sobivuse
selgitamiseks piirkonna logistikakeskuseks on analüüsitud linna infrastruktuuride ja
majanduslikke tingimusi.
Infrastruktuuride tingimuste juures hinnatakse reeglina:
1) suurte ja arenenud maa-alade olemasolu
2) väga heade transpordiinfrastruktuuride (lennuväli, sadam, raudteed, kiirteed)
olemasolu.
Majanduslike tingimuste juures hinnatakse:
1) kiiret äriteenuste kasvu, seda eriti transpordi ja kommunikatsioonide osas,
2) suure tööstusliku baasi olemasolu või juurdepääsu suurele tagamaale,
3) paljude multinatsionaalsete kompaniide olemasolu (kaasaarvatud nende regionaalsed
peakorterid).
Logistikakeskuseks saamise üheks eelduseks on väga head infrastruktuurid. Siinjuures
tuleb suuruse ja kvaliteedi kõrval arvestada erinevat liiki transpordiühendustega.
Kaubavedude puhul on suure tähtsusega kauba ladustamise ja töötlemine. Barcelona
asukoha üks plussidest on logistilise võrgustiku paiknemine tööstus- ja äripiirkondade
läheduses. Hispaania üks suurimaid tööstuspiirkondi (Poligono Industrial de la Zona
Franca) paikneb praktiliselt kõrvuti meresadama, vabakaubandustsooni (Yona Franca
Comercial), Mercabarna keskturu ning lennuväljaga, mitmed tööstus- ja äripiirkonnad
asuvad vaid 5-10 kilomeetri raadiuses.
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Rahvusvahelise kaubanduse kasvu tõttu on suurenenud nõudlus meretranspordi järele,
sellega seoses on sadamate vahel tekkinud suurem konkurents. Suurte spetsialiseerunud
laevade kõrval peetakse merevedude puhul oluliseks sobivate terminalidega sadamaid, kus
toimub kauba efektiivne peale- ja mahalaadimine ning kus on head kauba ladustamise
võimalused ja head transpordiühendused tagamaaga.
Euroopa Liidu siseselt saab teha vahet Põhja-Atlandi ja Vahemere sadamate vahel. PõhjaAtlandi kaks suuremat sadamat kogu kaubavedude põhjal Rotterdam ja Antverpen on Keskja Lääne-Euroopas kesksel kohal ning kuuluvad maailma suurimate sadamate hulka.
Vahemereäärsetest sadamatest on tähtsaimad Marseilles, Genova, Trieste ja Algeciras.
Konteinervedude poolest on aga Genova ja Marseilles’ ees Vahemere tähtsaim sadam
Barcelona.
Marseilles’ sadamal on soodne võimalus pretendeerida Lõuna-Euroopa mereväravaks. See
on siin ainus sadam, mis suudab kaubakogustelt võistelda Põhja-Atlandi sadamatega ning
kus hea raudteevõrk. Teine konkureeriv sadam on Genova, mille kaubakäive on kaks korda
suurem kui Barcelona sadamal ning mis kuulub keskmise suurusega sadamate hulka. Siiski
tuleb Barcelona sadamat pidada kiiresti arenevaks, ajavahemikus 1991-1996 kasvas
sadama kaubakäive 25% - nimetatud kasv oli oluliselt suurem kui konkureerivates
sadamates Marseilles’ s ja Genovas. Konteinervedude hulgas ületab Barcelona aga oma
Vahemere konkurente.
Vahemereäärsed sadamad ei ole suutnud täielikult ära kasutada oma positsiooni
kaubavahetuses Aafrika, Lähis- ja Kaug-Idaga. Eranditeks siin on nafta ja naftasaadused,
mille torujuhtmed kulgevad Trieste, Marseilles’ ja Genova sadamatest põhja suunas. Tänu
multinatsionaalsete firmade vajadusele saavutada suuremat paindlikkust, kasvab nende
huvi regioonikeskuste sadamate vastu. Nimetatud asjaolu annab arenguvõimaluse ka
Vahemere sadamatele. Barcelona sadama suurimaks nõrkuseks konkurentsis püsimisel on
sadama halb ühendus raudteevõrguga.
Barcelona lennuvälja kasutavate reisijate arv on viimastel aastatel olulisel määral
suurenenud. Seda lennuvälja võib Euroopas reisijate arvu poolest pidada
konkurentsivõimelisteks Kopenhaageni, Stockholmi, Münheni ja Düsseldorfi
lennuväljadega, samal ajal kui Londoni, Pariisi, Frankfurdi ja Amsterdami lennuväljad
ületavad Barcelonat reisijate arvu poolest kaks kuni kolm korda. Kaubavedude arvu
kasvult ja kaubavedude käibelt jääb Barcelona lennuväli alla Euroopa suurimate
lennuväljade samadele näitajatele. Samade näitajate poolest edestab Barcelona aga oma
peamisi Vahemereäärseid konkurente Marseilles’d ja Genovat.
Kataloonia pealinna lennujaama nõrkuseks on suhteliselt väike ühenduste arv teiste
lennuväljadega, mis võib tulevikus arengut mõneti takistada. Suurt kasvu on võimalik
saavutada ainult rahvusvaheliste lendude osakaalu suurendamisega. Siin tekib küsimus,
kas Barcelona suudab saada Lääne-Vahemereäärse regiooni lennuväravaks, nagu on
Kopenhaagen Skandinaavias. Selleks peab Barcelona muutuma ümbritsevate lennuväljade
keskuseks ning suutma enda ümber kaasata ümbritsevad Zaragosa, Valencia, Baleaaride,
Toulouse’i, Lyoni, Marseilles’, ja Nice’i lennuväljad. Barcelona lennuvälja probleemiks on
ka infrastruktuurid, mida on vaja moderniseerida. Praegused tingimused ei rahulda
lennuvälja enam tulevikus, kui reisijate arv ja kaupade käibed on suurenenud.
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Paarkümmend aastat kestnud lähilinnastumise protsess laiendanud linna 30 kilomeetri
raadiuseni keskusest. Barcelona suhtlemine tema tagamaaga on oluliselt suurenenud,
samuti on märgatavalt kasvanud liikluskoormus linna ja tagamaa vahel. Piirkonnas
eksisteerivad ühendusteed meresadama ja lennuvälja vahel ning piirkonnasisesne
teedevõrk, mis pole suurest liikluskoormusest tingituna siiski piisava võimsusega.
Viimaste aastate jooksul on oluliselt suurenenud ka nõudlus raudteetranspordi järele.
Lisaks kohaliku tähtsusega reisijateveole kasvab pidevalt pikamaareiside ja kaubavedude
osatähtsus. Kohaliku tähtsusega raudteetranspordi võrk on suudetud nõutaval tasemel
välja arendada, kuid pikamaareiside ja kaubavedude jaoks ei ole raudteedele vajalikud
infrastruktuurid veel nõutavat taset saavutanud.
Raudteetranspordi üheks probleemiks on rööpalaius, mis kohati erineb Euroopa
standardist. Kui näiteks Sevilla-Madrid-Barcelona-Montpellier kiirraudtee vastab Euroopa
normile, siis suure tulevikupotentsiaaliga kaubavedudel tekib probleem - neil raudteedel on
kohalik (Iberia) rööpalaius. Mitterahuldav on ka raudteede väike osatähtsus logistikas vaid 7% kogu kaubavedudest ja 18% konteinervedudest toimub sadamast edasi mööda
raudteid.
Saamaks Euroopa lõunaosa logistikakeskuseks, on Barcelonal tarvis arendada logistikaga
seotud infrastruktuure. Arendamist ja moderniserimist vajavad sadam ja lennuväli, samuti
teede- ja raudteedevõrk. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks koostasid Barcelona linna
juhtkond, Kataloonia valitsus ning Hispaania keskvalitsus Llobregat’ delta arengukava.
Arengukavas on ette nähtud investeeringuid 1,8 miljardi peseeta eest, millest 70% peaks
katma Hispaania keskvalitsus.
Infrastruktuuride olukorrale lisaks on oluline omada ülevaadet ka piirkonna üldisest
majanduslikust olukorrast. Kataloonia ja Barcelona majandus on edukalt arenenud aastast
1986, kui Hispaaniast sai Euroopa Liidu liige. Kataloonia on praegu Hispaania juhtiv
tööstusregioon. 1995. aastal moodustas Kataloonia 25% Hispaania tööstustoodangust,
27% ekspordist ja 20% SKPst. Kataloonia tähtaimad tööstusharud töötajate arvu järgi olid
1995. aastal metallitööstus (koos autotööstusega), tekstiilitööstus, toiduainete tööstus,
keemiatööstus ja paberitööstus. Metalli-, tekstiili- ja keemiatööstus on tugevalt ekspordile
suunatud.
Ajavahemikus 1986-1996 vähenes Kataloonias tööstussektoris hõivatute arv 43%, samal
ajal kasvas hõive teenindussektoris 48%, suurim kasv on toimunud äri- ja finantsteenuste
osas. Transpordi- ja kommunikatsiooniteenuste osas on kasv olnud tagasihoidlikum ning
selles osas on toimunud koguni tööhõive langus, seda küll peamiselt tänu töö
automatiseerimisele ja efektiivsematele töövõtetele.
Peale Hispaania liitumist Euroopa Liiduga on Kataloonias toimunud ka väliste
investeeringute kasv. 1994. aastani moodustasid investeeringud Katalooniasse (suures osas
Barcelona ümbrusse) 50% Hispaaniasse tehtud investeeringutest kokku. Suurimad
investeeringud liiguvad auto- ja mootorrattatööstusse ning koduelektroonika-, paberi- ja
keemiatööstusse. Tuntumateks investoriteks on Volkswagen, Nissan, Sony, Benckiser,
Honda ja Hewlett Packard, nimetatud firmadel on Barcelonas ka oma regionaalne
peakorter.
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Suurimad Katalooniasse tehtavad investeeringud pärinevad konkurentsitult Euroopa Liidu
maadest. Märkimisväärne on ka asjaolu, et ajavahemikus 1988-1996 on USAst pärit
investeeringud suurenenud kuus korda, samas on aga Jaapanist tehtavad investeeringud
üle kahe korra vähenenud. Euroopa Liidust pärit investeeringud on sel ajavahemikul
kasvanud üle kahe korra. Siiski on Katalooniast välja tehtavate investeeringute maht
Katalooniasse endasse tehtavate investeeringute kõrval üsna väike.

30. Ehitus
Ehituskompleks hõlmab ehitusmaterjalide kaevandamise ja töötlemise, ehitustööd ja kõigeks
selleks vajalikud tootlikud teenused.
Väga kaua oli see majanduskompleks siseriiklik ega osalenud peaaegu üldse
maailmamajanduses. Looduslikku ehitustoorainet leidub peaaegu kõikjal, ehitusmaterjalid on
odavad ja seejuures väga kaalukad, nii et neid ei tasu kaugele vedada, ehitustööde tulemus
üldse ümberpaigutamatu ja tööd ise nõuavad head koostööd tellija ning teostaja vahel, nii et
selleks palgati kohalik ettevõte. Rahvusvahelisse käibesse läks ainult mõni väärtuslikum
ehitusmaterjal ja sedagi naaberriikidesse.
Ehituskompleks oli muidugi vajalik ja tähtis rahvamajanduse osa ja pidi arenema kaunis
kiiresti. Kuid ta paiknemine kopeeris peaaegu täpselt ülejäänud majanduse paiknemist, mitte
ainult riikide, vaid ka nende suuremate piirkondade kaupa. Arenenud majanduspiirkondades
leidus ka arenenud ehituskompleks ja vastupidi, kus majandus üldse oli mahajäänud, oli ka
ehituskompleks nõrk ja aegunud.
Alles postindustriaalsel ajajärgul hakkab olukord muutuma. Ehitustehnoloogia areng muudab
välismaise, kuid moodsa ehitaja tihti eelistatavamaks omamaisest, kuid aegunud viisil
ehitavast ettevõttest. Side areng aga võimaldab tellija ja ehitusettevõte sujuvat koostööd ka
pika vahemaa tagant. Nõnda on tekkinud ja kasvanud uus transpordiliik - ehitusteenuste
eksport. Sellega tegelevad peamiselt Põhja riigid, eriti just Lääne-Euroopa ja seal peamiselt
väikeriigid, tuntud eksportijad on näiteks Taani ja Soome. USA-s on ehitamine välismaal vähe
levinud, Jaapan aga, nagu näib, pole seda turgu veel avastanud. Üldiselt on ehitusteenuste
maailmaturg kiiresti kasvav ja sinna tasub pürgida ka tagasihoidlikumate eeldustega
uustulnukatel, näiteks Eestil.
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VIII - TÖÖSTUSTOOTMINE
31. Töötleva tööstuse peamised harud
Tööstus on majandustegevus, mis toodab toormest kaupu. Tööstus lõi tööstusajastu.
Tööstus sünnitas ka organiseerunud töölisklassi ja ametiühingud, mille tegevus viis kogu
ühiskonna sotsiaalsetele reformidele.
Tööstus sai alguse mitte käsitöölistest vaid kaupmeestest, kes püüdsid kasumit suurendada
gildistunud ja kallitest käsitöölisest mööda minnes ning kogunenud kapitali abil endale
sõltumatuid tootmisüksusi (manufaktuure) luues. Algul tootmise (tööliste, tööoperatsioonide)
spetsialiseerumisest ja suurenenud mahust ning hiljem masinate kasutuselevõtust ja
laienenud kaubandusest saadud efekt oli ülimalt tõhus. Tarbekaupade hinnad langesid,
konkureerivad käsitööliste tsunftid pankrotistusid ja kaupmeestest olid saanud ülikasumeid
saavad töösturid – kapitalistid.
Tööstust on jagatud kerge- ja rasketööstuseks: inimese tarbitavat kaubatoodangut ja
toomiseks vajalikke masinaid valmistavaks tööstuseks. Tööstuse areng sai alguse
kergetööstusest, tekstiili- ja tarbekaupade valmistamisest, mille areng omakorda tekitas
nõudluse ja suurkapitali rasketööstuse arenguks.
Tööstused saab jagada vanadeks, uuteks ja kõrgtehnoloogilise tööstuse (uusimateks)
harudeks. Vanad harud nagu toiduaine- ja tekstiilitööstus ning laevaehitus pärinevad
praegusel kujul 18-19. sajandist ja nende tehnoloogiline uuenemine on suuresti
ammendunud. Nii on leiutatud delikatessid ja restoranid, mood ning luksusreisilaevad, mille
abil on vanad tööstused kasvava teenindusmajandusega tihedalt seotud. Samas on ka riigid
nende harude kaitseks ja toetuseks erinevate poliitikate abil välja astunud, säilitamaks seal
tööhõivet ja enesevarustamist.
Uued harud nagu auto- ja keemiatööstus tekkisid 20. sajandil ja on jõudsasti kasvanud. 20.
sajand oli tööstusajastu tippaeg, mis muutis inimühiskonna lühikese aja jooksul
tundmatuseni. Ka nimetatud tööstused said kogu majanduse toimimise aluseks. Kui riigid on
need tööstused aidanud jalule, siis nüüd toimib siin karm globaalne konkurents, mistõttu
nende põhistruktuur on jätkuvalt muutuv.
Kõrgtehnoloogiline tööstus: mikroelektroonika, tarkvaratööstus, tuuma- ja kosmosetööstus,
biomeditsiin jms. tekkis 20 sajandi lõpul ja on eriti suurte muutuste ja riskide valdkond. Et
enamus kõrgtehnoloogiavaldkondi on seotud sõjandusega, siis on riikide valitsused paljudes
projektides osalised. Ilma baasteaduse ja ka rakendusuuringute riikliku toetuseta ei oleks
kõrgtehnoloogilist tööstust ilmselt kunagi tekkinud.
32. Traditsioonilised kahanevad tööstusharud
Vanade töötusharude iseloomustus ja allharud
Vanad harud on näiteks soojusseadmete tootmine, veduri-vaguniehitus, raskemasinaehitus,
laevaehitus. Need tekkisid ja kujunesid juba XIX sajandil või veelgi varem. Sestpeale on
nende toodete eneste ja nende valmistamise tehnoloogia täiustamisvõimalused suuresti
ammendatud. Edasine tehnoloogiline areng tõrjub neid tooteid tahaplaanile, turg aheneb ja
võib isegi sootuks kaduda, nii et mõni haru üldse välja sureb.

167

Teadus- ja äriteenused ei suuda vanu harusid kuigi palju aidata ja on seepärast vähe levinud.
Töökorralduses valdab toote või saaduse valmistamine algusest lõpuni ühes või mõnes
väheses ettevõttes, kooperatsioon ei ole levinud, tööjaotus toimub toodete või saaduste liikide
vahel.
Paigutuses sõltuvad vanad harud tugevasti toorainest, aheneva turu ja teravneva konkurentsi
tingimustes pööratakse järjest suuremat tähelepanu ka tööjõu odavusele.
Kunagistes juhtivates piirkondades Lääne-Euroopas, USA-s, isegi Jaapanis on vanad harud
sügava languse olukorras. Suuremad tootjad maailmas on riigid, mis industrialiseerusid
põhiliselt XX sajandi algul: Ida-Euroopa, India ja Hiina.
Tehnoloogia areneb väga aeglaselt, ainult harva toimub mõni väiksem läbimurre.
Tootmismaht kahaneb. Kuid geograafiline paigutus on muutlik: uued tootjad suruvad
lainetena välja vanu.
33. Metallurgia
Kuigi tänapäeval asendavad mitmesuguste toodete metallosasid väga tugevad ja
vastupidavad plastid, on metallid jäänud endiselt paljudes valdkondades asendamatuks. Hästi
tuntud metallideks on raud, alumiinium, vask ning väärismetallidest kuld ja hõbe, vähem
räägitakse sellistest metallidest nagu plii, tsink, magneesium, elavhõbe, tina jms. Kõik nad on
aga vajalikud ja tootmises asendamatud.
Metallide kaevandamise, rikastamise ja sulatamisega tegeleb metallurgia, mis on üsnagi vana
majandusharu. Industriaalajastul oli raua ja terase tootmine üks tähtsamaid majandustegevusi,
millest sõltusid paljud teised tootmisvaldkonnad nagu laevaehitus, tööpingi-, veduriehitus
jmt. Tänapäeval on paljud endised metallurgiatööstuse piirkonnad kriisis.
Metalle saab maakoores leiduvatest maakidest ja vanametallist, sest kasutuks muutunud
metalltooteid on võimalik ümber sulatada. Vanametalli ümbersulatamisega tegelevad
peamiselt kõrgeltarenenud riigid, sest neil on seda suurtes kogustes ja arengumaadest
ostetakse juurdegi. Kaevandatavas maagis võib metalli sisaldus olla väga erinev: rauamaagis
on rauda 25-60%, alumiiniumi 20-60%, värvilisi metalle vastavates maakides vaid mõni
protsent. Tööstuslikult tasub kaevandada võimalikult suure metallisisaldusega maake, kuid
paljud sellised leiukohad on tänaseks juba ammendunud. Sellepärast enamikku maake
rikastatakse, st vabanetakse lisaainetest enne edasist kasutamist.
Järgneb metalli sulatamine ja mitmesuguste sulamite valmistamine, milleks on vaja palju
energiat. Näiteks 1 t alumiiniumi sulatamiseks on vaja 14 tuhat kWh elektrienergiat. Seetõttu
paigutataksegi metallisulatusettevõtted tavaliselt piirkonda, kus on võimalik kasutada odavat
elektrienergiat. Lõpuks valatakse sulametall või mitme metalli sulam vormidesse, toimub
valtsimine, stantsimine või mõni muu töötlus vastavalt toote liigile. Metalltoodete lõplik
valmistamine paikneb enamasti tarbijate läheduses. Metallide liigid. Metallid on juba mitu
tuhat aastat olnud tähtsaim materjal, millest inimene valmistab tööriistu ja tarbeesemeid. Kuni
viimase ajani on vajadus nende järele pidevalt kasvanud ja mitmekesistunud.
Tähtsaim metall on muidugi raud, mida kasutatakse terase, malmi ja muude sulamite vormis.
Teisele kohale on tõusnud alumiinium - XX sajandi metall, mida varem üldse ei kasutatud.
Võrdlemisi suur, kuid väga aeglaselt kasvav või isegi kahanev on nn. vanade värviliste
metallide (vask, seatina, tsink, inglistina) tarbimine. Legeerivaid metalle (germaanium,
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gallium, indium jt.) maailmatarvidust mõõdetakse kilogrammide ja tonnidega aastas, kuid et
nad on tõesti haruldased, siis on sedagi raske saada. Rohkem tuntud on väärismetallid,
peamiselt kuld ja hõbe.
metallide hankimise allikaid on kaks: maakoores leiduvad looduslikud maagid ja kord juba
kasutatud vanametall. Viimast ümber sulatada on märksa lihtsam, kuid muidugi on ta varud
piiratud. Märkimisväärsed on need ainult kõrgeltarenenud maades, kus metallesemeid on
käibes väga palju ja on korraldatud nende kogumine, kui neid enam ei kõlba tarvitada.
Ülejäänud metallivajadus tuleb katta maakide arvel.
Kõige rohkem on maakoores alumiiniumi, kuid see metall moodustab harva
tarvitamiskõlblikke maake (boksiite). Palju on seevastu rauamaake. Vanu värvilisi metalle on
maakoores tegelikult vähe, kuid see vähene esineb peamiselt maakide kujul ja on sellepärast
kättesaadav. Legeerivaid metalle on üldiselt piisavalt, sageli esineb neid mõne teise metalli
maagis ja saadakse kõrvalsaadusena. Haruldasi metalle on väga vähe ja praktiliselt ainult
mõne teise maagi lisandina. Lisandina esineb harilikult ka hõbe ja tihti kuld. Riikide ja isegi
maailmajagude vahel jaotuvad maagivarud äärmiselt ebaühtlaselt.
Statistika kogumikes tuuakse tihti ära selle või teise leiukoha või siis riigi üldine maagivaru.
Ent need arvud on väga tinglikud. Uued geoloogilised uurimised võivad neid muuta nii
suurenemise kui vähenemise suunas. Veel olulisem on asjaolu, et tegelikult ei huvita
majandust mitte maagi hulk üldse ega isegi mitte metalli hulk, mis selles maagis sisaldub, vaid
see, kuipalju metalli sealt olemasolevate tehnoloogiate abil ja vastuvõetava hinnaga kätte saab.
Järskude tehnoloogiapöörete või turumuutuste korral tuleb maagivarad sellepärast ümber
hinnata, kusjuures nende suurus võib muutuda kümneid kordi.
Teoreetiliselt ei saagi ühegi metalli varud kunagi otsa, ükskõik kui palju neid ka tarvitatakse alati on võimalik leida mõni uus tehnoloogia, mis tekitab uusi varusid juurde, või siis
võimaldab tunduvalt kasvanud hind kasutada neid varusid, mis seni ära ei tasunud.
Praktiliselt tuleb aga väga tõsiselt arvestada maagileiukohtade kvalitatiivse ammendumisega:
kas lõpeb leiukohas parem ja kergemini kättesaadav maak või tekitavad uued avastused või
uus tehnoloogia olukorra, kus maaki ei tasu enam toota, ehkki teda on veel palju järel.
Metallide saamise järgud ja nende paiknemine. Maak sisaldab metalli harilikult vähe, tihti
ainult mõne protsendi või veelgi vähem. Sellepärast tuleb teda peale kaevandamist rikastada.
Järgneb toormetalli väljasulatamine. Toormetall sisaldab veel lisandeid, kuid teatud
eesmärkidel saab teda juba kasutada. Teisteks eesmärkideks toormetalli tarvis väärindada puhastada, millegagi kokku sulatada. Metallurgilise protsessi lõpetab harilikult viimistlemine puhta metalli või sulami valamine vormidesse, valtsimine, stantsimine või mõni muu töötlus
vastavalt metalli tarbijate soovidele. Vanametalli kasutamisel jäävad esimesed järgud ära,
alustada võib väärindamisest. Need viis järku on eristatavad peaaegu kõigi metallide puhul,
kuigi igal metallil on loomulikult oma iseärasused.
Metallurgia vajab muidugi ka abitegevusi ja äriteenuseid. Neist tasuks eraldi tähelepanu
juhtida geoloogiateenistustele, edasi kütuse ettevalmistamisele metallurgia tarbeks (söest
koksi valmistamine jmt.), veevarustusele (metallurgia vajab üldreeglina väga palju vett).
Maaki saab muidugi kaevandada ainult seal, kus teda leidub piisaval hulgal ja kvaliteedis.
Tavaliselt toimub samas ka rikastamine. Rikastatud maaki on juba mõtet mujale vedada, kui
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selleks on vajadust. Niisuguse vajaduse tekitab tihti kütusetegur. Toormetalli sulatamiseks on
harilikult tarvis palju soojust, mõnikord ka süsinikku. Mõlema allikaks võib olla eriliselt
töödeldud kivisüsi (koks), aga ka maagaas. Soojust üksinda saab ka elektri abil. Kõike seda
arvestades võib toormetalli sulatus paikneda mitmeti: maagileiukohas, söebasseinis, teel ühest
teise, gaasijuhtmetel, mõnikord odava elektri piirkonnas. Väärindamine vajab jälle kütust, tihti
aga elektrit, ta võib toimuda toormetalli sulatusega koos, aga ka sellest kaugel eemal, sest
toormetall on hõlpsasti veetav. Viimistlemist on kõige loomulikum paigutada nende tarbijate
lähedusse, kelle soovidest juhindutakse. Et eri järkude paigutamise tegurid on nii erinevad,
võib metallurgiaprotsess asuda ruumis ka hajali, isegi üle terve maailma, tekitades nii
maailmamajanduslikke seoseid.
Metallurgia paiknemisvormide areng
Metallurgia ajalooline algvorm oli sepatöö, milles metalli saamine ja sellest esemete
valmistamine oli ühendatud. Sepatöö võis kasutada ka kõige viletsamaid kohalikke maake ja
paiknes hajali tarbijate juures, tekitamata maailmamajanduslikke sidemeid (väärismetallide
sepistamine välja arvatud). Erineval oskuste tasemel eksisteeris sepatöö kõikjal maailmas
peale korilasühiskondade.
XVIII sajandil jagunes sepatöö Euroopa eesrindlikes maades metallurgiaks ja
masinaehituseks. selle aluseks oli tehnoloogiline pööre - üleminek metallide sulatamisele
kivisöekoksi abiga. Metallurgia koondus sellepärast Euroopa, Hiljem ka USA ja Jaapani
söebasseinidesse. Neis maailmajagudes oli tollal veel küllalt rikka maagi leiukohti, mille
vedamine söebasseinidesse polnud kuigi raske, nii mõjutas maagitegur metallurgia paiknemist
vähe. Söebasseinid olid tollal üldse tähtsaimad majanduspiirkonnad, sinna koondusid ka
metalli suurimad tarbijad. Pole siis ime, et praktiliselt kogu maailma metallurgia koondus
nende kolme maailmajao (hiljem ka Hiina ja India) söebasseinidesse. Väljapoole asus ainult
maakide kaevandamine ja seegi peamiselt Põhja riikide eneste piires.
Hilisindustriaalsel ajal toimus metallurgia hajumine. Söe külgetõmbejõud vähenes, paranev
tehnoloogia kulutas teda järjest vähem, tema asemel õpiti metalle sulatama ja väärindama
elektri ja hiljem maagaasiga, mis on hõlpsasti veetavad kuhu tahes arenenud riigi piirides.
Veel olulisem oli aga Euroopa, Jaapani ja USA kirdeosa maagileiukohtade kvalitatiivne
ammendumine. Kõige varem juhtus see vanade värviliste metallide maakidega. Nende
kaevandamine ja rikastamine tuli järjest enam ümber paigutada kolooniatesse, vastavalt
sellele, kuidas seal teostati geoloogilisi uurimisi, rajati teid, kindlustati tootmine hädavajalike
äriteenustega. Toormetalli sulatamine hakkas hajuma hiljem ja tihti ainult poolele teele sadamatesse, mille kaudu veeti sisse rikastatud maaki. Väärindamise ning viimistlemise
hajumine söebasseinidest algas veidi hiljem ja jõudis arengumaadesse, kus metalli tarbijaid on
siiani vähe, üpris harva.
XX sajandi keskpaiga lähenedes hakkas hajuma ka rauametallurgia. Uute metallide
metallurgia aga tekkiski hajutatult. Nende maake leiti kas arengumaades või Põhja riikide
väheasustatud ääremaadel, kus neid hakatigi kaevandama ja rikastama. Kuid nende
sulatamine, väärindamine ja viimistlemine kui tehnoloogiliselt väga nõudlikud, palju
äriteenuseid vajavad tegevused pidid paiknema Põhja riikide eesrindlikes piirkondades,
eeskätt meresadamates või odava elektri piirkondades.
Nõnda kujunes välja praegune hajutatud paiknemisega ja tihedate maailmamajanduslike
sidemetega metallurgia. Maakide kaevandamine ja rikastamine, märgatavas osas ka
toormetalli sulatamine on kolinud arengumaadesse ja ka Põhja ääremaadele. Väärindamine ja
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viimistlemine toimuvad aga veel peamiselt Põhja keskustes, mujal pole nende jaoks piisavalt
turgu, kapitale, äriteenuseid. Põhja riikide eneste piires on suur osa neist ümber asunud
meresadamatesse, suurtesse ärikeskustesse, odava elektri juurde. Kuid kõigest hajumisest
hoolimata olid tähtsaimad metallurgiapiirkonnad kuni viimase ajani ikkagi söebasseinid. Neil
aitas varemsaavutatud kohta hoida kaks tegurit: pika aja jooksul oli sinna siginenud palju
mitmekesiseid äriteenusi ja kogunenud väga suured vanametallivarud.
Postindustriaalse ajastu uueks nähtuseks on metallivajaduse vähenemine seoses paljude uute
materjalide ilmumisega. Maailma metallurgia on ületootmiskriisis. See olukord ei erguta ta
levimist arengumaadesse, kus metallurgiat on ikka veel vähe. Teiselt poolt viib kriis pankrotti
kõige nõrgemad konkurendid ja nendeks osutuvad harilikult söebasseinide metallurgiatehased,
mille massilise sulgemise tõttu on metallurgia Põhja piires viimasel ajal märksa hajunud.
Loomulikult avalduvad need üldised seaduspärasused eri metallide puhul ja eri riikides
erinevalt.
Rauamaagi kaevandamine ja terase tootmine
Rauamaak on peamiseks tooraineks malmi ja terase tootmisel. Et saada hästi vastupidavate ja
heade omadustega metalle, lisatakse terasele niklit, volframi jm. metalle. Rauamaaki leidub
paljudes maailma piirkondades. Tänapäeval on suurimaks kaevandajaks Hiina, kes veel
maaki juurdegi ostab, et siseturu metallivajadusi katta. Teised suurkaevandajad nagu Brasiilia
ja Austraalia ekspordivad suurema osa kaevandatud maagist.
Varem oli rauamaagist malmi ja terase tootmiseks vaja head koksisütt. Kuni 20. sajandi
keskpaigani koondus malmi ja terase tootmine peamiselt rauamaagi või söeleiukohtadesse.
Suurimad metallurgiatööstuse keskused kujunesid Ruhri ja Saari ümbrusesse Saksamaal,
Suurbritannia lääneosas, Poolas Sileesia, Ukrainas Donbass ja Venemaal Uural ning USA-s
Apalatšid. Tänapäeval saab terase sulatamisel kasutada ka elektrit ja maagaasi ning seetõttu
on sulatusettevõtted ümberpaigutunud odava elektri piirkondadesse ja sadamalinnadesse,
kuhu maak sisse veetakse. Suurimaks terasetootjaks on 1990. aastate lõpul tõusnud Hiina.
Samas suurusjärgus annavad toodangut ka Jaapan ja USA. Nimetatud kolme riigi
terasetoodang moodustab 40% maailma terase kogutoodangust.
Euroopas on rauametallurgiat igas vähegi suuremas riigis ja mitmed neist kuuluvad maailma
väljapaistvate terasesulatajate hulka. Kokku toodab Euroopa poole maailma terasest, kuid ta
osatähtsus kahaneb. Veel kiiremini väheneb ta osa maagikaevandajana. See majandusharu oli
oluline mitmes riigis (Venemaal, Ukrainas, Rootsis, Prantsusmaal, ka Hispaanias, kus ta
paikneb riigi euroopalikus põhjapiirkonnas), kuid kaevandatava maagi hulk kahaneb kõikjal.
Vahe- ja Taga-Euroopas on uuemad protsessid - üleminek meretagusele maagile, hajumine
söebasseinidest, metallurgia kriis - alanud alles hiljuti. Lääne-Euroopas on nad aga eriti
selgesti väljendunud.
Põhja-Ameerikas on terasesulatus ja viimistlemine endiselt tugevasti koondunud USA
kirdepiirkondadesse ja ainult nende piires mõnevõrra hajunud söebasseinidest
meresadamatesse. Ent maak tuuakse nüüd peamiselt Kanadast ja arengumaadest. Metallurgia
kriis ei ole Põhja-Ameerikas kuigi terav. Austraalia on märkimisväärne eelkõige suure
rauamaagieksportijana, kuid tal on ka siseturu vajadusi täielikult rahuldav terasesulatus.
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Ülejäänud maailmas on rauasulatust ja viimistlust veel vähe - alla 10% maailmatoodangust,
kuigi see levib, vastavalt siseturu avardumisele, mitmes Ladina-Ameerika, Hommikumaa ja
Kagu-Aasia riigis. Väga oluline on aga rikastatud rauamaagi eksport arengumaadest.
Maailmakaubanduses ongi tähtsamad just maagivoolud, eriti:
a) Ladina-Ameerikast USA-sse ja Jaapanisse, võrdlemisi vähe ka Lääne-Euroopasse,
b) Lääne-Aafrikast Lääne-Euroopasse ja USA-sse,
c) Austraaliast Jaapanisse,
d) Kanadast USA-sse,
e) Indiast Lääne-Euroopasse ja Jaapanisse,
f) voolud Euroopa riikide vahel.
Kauplemine valmismetalliga on alati olnud palju väiksem ja toimub praegu peamiselt Euroopa
riikide vahel. Euroopa turule püüavad tungida ka USA ja Jaapan, esialgu veel vähese eduga.
Arengumaade metallivajadus on väike ja kus see kasvab, püütakse rajada oma metallurgiat.
Alumiiniumi tootmine
Alumiinium on raua järel teine enamkasutatavam metall, mille sulameid tänu nende
kergusele ja vastupidavusele kasutatakse laialdaselt lennuki- ja laevaehituses, samuti
elektrijuhtmete ja mitmesuguste tarbeesemete, sh pakkevahendite valmistamiseks. Looduses
leidub alumiiniumiühendeid paljude kivimite ja setete koostises. Tööstuslikult toodetakse
metalli aga boksiidist, mille metallisisaldus on 30-60% vahel. Selleks, et saada üks tonn
alumiiniumi on vaja 2-4 tonni boksiiti.
Suurimad boksiidivarud on Guineal, Austraalial, Brasiilial ja Jamaical, kes kõik kuuluvad ka
suurkaevandajate hulka, andes kokku ligi 70% maailma boksiiditoodangust. Kõige enam
boksiiti ekspordib maailmaturule Guinea, samuti Austraalia ning Ladina-Ameerikast Jamaica
ja Guyana. Suurimateks boksiidi importijateks on kõrgeltarenenud riigid eesotsas USA-ga
(enam kui neljandik impordist), Lääne-Euroopa ja Jaapan.
Alumiiniumi tootmine paigutatakse sulatustehased odava elektri piirkondadesse. Tonni
alumiiniumi tootmisele kulub näiteks 6,5 korda rohkem energiat kui tonni terase saamiseks.
Varasemal ajal koondus alumiiniumi tootmine peamiselt mäestikupiirkondadesse, kus oli
võimalik kasutada odavat hüdroenergiat. Suurtootjateks olid Prantsusmaa, Šveits, Norra,
Suurbritannia jt. Euroopa riigid. Tänapäeval paikneb alumiiniumisulatus ka sadamalinnades,
kuhu on odav maaki vedada või suurte gaasijuhtmete kui odava energiaallika läheduses.
Suurimateks alumiiniumitootjateks on tänapäeval USA ja Kanada, kes veavad kogu boksiidi
sisse. Märkimisväärseteks tootjateks on kujunenud Brasiilia ja Austraalia, kellel on endal
boksiidivarud. Arvukalt sulatustehaseid on ka Lääne-Euroopa riikides ning Venemaal.
Ülejäänud metallid
Vasemetallurgia. Vasemaagi leiukohad on võrdlemisi haruldased ja sellepärast algas
vasemetallurgia hajumine varakult ja on olnud ulatuslik. Kõrgeltarenenud maade osaks on
jäänud peamiselt väärindamine (vasepuhastus) ja viimistlemine. Maagikaevandus, rikastamine
ja toorvase sulatuski on üle kolinud arengumaadesse.
Euroopa vasemaagileiukohad on ammendunud. Kuid Euroopa on endiselt suur vase
väärindaja ja viimistleja. Sellega tegelevad peamiselt endised koloniaalriigid ja Saksamaa.
Toorvaks veetakse sisse endistest kolooniatest (Suurbritannia Zambiast, Belgia Zairist,
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Venemaa Kasahstanist jne.). Metallurgia paikneb sellepärast sadamates, ainult Venemaal
Uuralis, kunagises maagipiirkonnas Kasahstani lähistel.
Põhja-Ameerika kirdeosa vasemetallurgiaga on samad lood, ainult et toorvaske veetakse
Ladina-Ameerika kõrval sisse ka USA ja Kanada ääremaadelt läänes, mis XIX sajandil olid ju
ka kolooniad.
Jaapanil on veel endal vasemaaki, kuid temagi veab toorvaske töötlemiseks sisse. Osa tehaseid
on maagileiukohtades, teine osa sadamates.
Arengumaadeski on vaseleiukohti harva. Kus neid siiski on, on kujunenud võimas
vasemetallurgia - kuid ainult kuni toorvase sulatamiseni. Selle poolest paistavad silma kaks
Musta Aafrika riiki Zambia ja Zair ning TÓiili, Peruu ja Mehhiko Ladina-Ameerikas.
Austraalia vasemetallurgia on samuti arengumaise iseloomuga.
Toorvase maailmakaubandus on võrdlemisi mahukas. Selles valitsevad neli omavahel
peaaegu isoleeritud voolu: Ladina-Ameerikast USA-sse, Mustast Aafrikast Lääne-Euroopasse,
Kasahstanist Venemaale ja Austraaliast Jaapanisse. Selles vallas on koloniaalsuhted veel üsna
ilmsed.
Seatina ja tsink saadakse ühtedest ja samadest maakidest, kaevandamine ja rikastamine on
neil ühised. Sulatus ja väärindamine lähevad aga lahku, seatina puhul toimub see enamasti
söebasseinides, tsingi puhul odava elektri juures. Arengumaadel nende metallide saamisel
erilist tähtsust ei ole, nimetada võiks Mehhikot ja Hiinat. Kõrgeltarenenud maade hulgas on
tähtsad tootjad USA, Venemaa ja Austraalia, kes kasutavad peamiselt oma maake. LääneEuroopas tegeldakse peamiselt väärindamise ja viimistlemisega, ostes toormetalli väga
mitmelt poolt.
Inglistina on juba peaaegu et haruldane metall. Olulisi tinatootmispiirkondi on maailmas vaid
neli:
a) Kagu-Aasia, peamiselt Tai, Malaisia ja Indoneesia. Tinametallurgia on siin arenenud
algusest lõpuni, müuakse peamiselt puhast tina. Praegu on see suurim tootmispiirkond.
b) Venemaa kasutab oma maaki Kirde-Siberist, sulatab seda Lõuna-Siberis ja tarvitab tina ise
ära, maailmaturule väljumata.
c) Boliivia Ladina-Ameerikas, mille toodang kõigub tugevasti, sest geoloogiateenistus on
kehv ega suuda alati uusi leiukohti enne vanade ammendumist ette valmistada. Parimatel
aegadel on Boliivia aga suurim toortina tootja. Väärindamiseks-viimistluseks ostab selle ära
USA.
d) Nigeeria Mustas Aafrikas - toortinatootja väärindamiseks Suurbritannias ja mujal LääneEuroopas.
Suurtes kogustes vääristab-viimistleb tina veel Madalmaad, kes saab toortina oma endisest
kolooniast Indoneesiast, kuigi toogi maa püüab ise metallurgiaprotsessi lõpetada. Muide, tina
puhul seisneb viimistlemine peamiselt konservikarbipleki katmises tinakihiga.
Legeerivad metallid. Tähtsaim neist on nikkel, mida kasutatakse osalt ka iseseisvalt.
Maailma suurimad niklitootjad on Kanada ja Venemaa, tänu suurtele maagileiukohtadele ja
odavale elektrile. Teatav tähtsus on ka Soomel. Arengumaades on niklitööstus vähelevinud,
mõni üksik toodab rikastatud maaki, müües ühele kahest suurtootjast.
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Teisi legeerivaid metalle kasutataksegi rikastatud maagi kujul, neid pole sulatada vaja.
Kaevandamine ja rikastamine paikneb muidugi seal, kus maaki leidub. Leiukohad on maailma
pidi hajali, kuid eriti suur on tootmine kolmes suurriigis: USA-s, Venemaal ja Hiinas.
Viimane on ka suurim eksportija maailmaturu tarbeks.
Haruldastel metallidel harilikult oma maake polegi, neid saadakse kõrvalsaadustena teistest
maakidest või koguni toormetallist selle väärindamisel. Et haruldaste metallide eraldamine
nõuab väga head tehnoloogiat, koondub see sõjalistesse suurriikidesse USA-sse ja Venemaale,
konkurentsi teeb veel Jaapan.
Väärismetallidest saadakse hõbedat kõrvalsaadusena seatina-, tsingi ja vasemaagi
rikastamisel ja toormetalli puhastamisel. Maailma suurim hõbedatootja oli ning on Mehhiko,
olulised on veel USA ja Venemaa.
Kuld, plaatina jt. esinevad looduses ehedalt, neid pole tarvis sulatada ega väärindada, peamine
töö on erakordselt vaese maagi rikastamine. Loomulikult toimub see maagileiukohtades.
Umbes 3/4 maailma kulda toodab Lõuna-aafrika, teisel kohal on Venemaa, olulised
kullatootjad veel USA, Kanada, Austraalia. Väiketootjaid on aga uskumatult palju.
Üks viis kullatootjaks hakata on lahti igale riigile - võib osta maailmaturult toorvaske, milles
alati vähesel kuid siiski tootmisväärsel hulgal kulda sisaldub.
Maailmajagude metallurgia kokkuvõtlik iseloomustus
Euroopa omab võimsat, mitmekülgset, praktiliselt kõiki metalle tootvat metallurgiat, milles
järjest ilmsemalt valdavad väärindamine ja viimistlemine. Kaevandamine ja rikastamine
hääbuvad, Euroopa tuumikus kiiresti, ääremaadel aeglasemalt. Metallurgiatehased on
Euroopas hajali, neid jätkub samahästi kui igasse riiki, neid on sadamates,
veejõupiirkondades, söebasseinides, ärikeskustes, mujalgi. Viimasel ajal Euroopa metallurgia
kahaneb.
Maailmamajanduslikult on Euroopa suur rikastatud maagi ja toormetalli importija.
Valmismetalliga kaubeldakse maailmajao sees, mujale maailma eksporditakse äriteenuseid ja
kapitali, sedagi mitte eriti palju.
Vahemeremaadel ammendati oma väikesed maagileiukohad enamasti juba sepatöö aegadel.
Praegu on selle maailmajao osa maailma metallurgias väike. Siit veetakse Euroopasse mõnel
määral boksiiti ja rauamaaki, toodetakse mõnda vähetähtsat metalli.
Põhja-Ameerika on ilmselt kõige võimsama metallurgiaga maailmajagu. Ta jaguneb üsna
teravalt kaheks. USA kirdeosariigid koos kitsa ribaga Kanadast on ülitähtis väärindus- ja
viimistluspiirkond praktiliselt täiesti hääbunud kaevandamisega. Ääremaad seevastu tegelevad
peamiselt kaevandamise-rikastamisega, kuigi (eriti alumiiniumi- ja vasemetallurgias) teatava
määrani on levinud ka lõppjärgud. Mõlemad osad on seotud mahukate maagi-ja
toormetallivooludega. Maake veetakse lisaks ka mujalt sisse (eriti Kariibiast ja LadinaAmeerikast). Mitmeid valmismetalle, eriti aga kapitale ja äriteenuseid veab Põhja-Ameerika
suurtes kogustes välja.
Ladina-Ameerika on rikas kõikvõimalikest maakidest ja tema metallurgia on esindatud
peamiselt algusjärkudena - kaevandamise ja rikastamisega, ka toorvase ja -tina sulatamisega.
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Lõppjärgud on vähe (natuke siiski) arenenud. Metallurgia paikneb maagileiukohtades, harvem
väljaveosadamates. Ladina-Ameerika on suurim maakide ja toormetalli eksportija.
Musta Aafrika maagirikkus on samuti suur, kuid ta metallurgia koosnab peaaegu eranditult
algusjärkudest. Alles kõige viimasel ajal on kohati tekkinud alumiiniumisulatus, seegi väike.
Araabiamaad on maakidelt vaene ja metallurgiliselt tähtsusetu piirkond, nagu Sise-Aasiagi.
Lõuna- ja Kagu-Aasia on metallimaakidelt keskmiselt rikas (tinamaagi poolest siiski
esmatähtis). Siingi on enam arenenud maagikaevandus, rikastamine ja toormetalli sulatamine,
kuid lõppjärgud on mõnevõrra rohkemgi arenenud kui Ladina-Ameerikas ja katavad tihti
siseturu vajadused.
Ida-Aasia Jaapani ja Lõuna-Korea metallurgia on üldiselt Euroopa-tüüpi, ainult veel rohkem
sõltuv sisseveetavast toorainest ja paikneb selletõttu ülekaalukalt sadamates. Hiina metallurgia
on hoopis teistsugune. See on piisavalt arenenud, et rahuldada siseturu vajadusi ja omab
selleks ka vajalikke maake. Maailmaturust ta ei sõltu ja paikneb ikka veel peamiselt
söebasseinides. ülejäänud maailmale on Hiina tähtis legeerivate metallide müüjana.
Kaug-Lõuna riikidest on oluline metallurgia Austraalial ja Lõuna-Aafrikal. Austraalia on
maakide poolest muinasjutuliselt rikas, vähese rahvaarvuga, küllaldase kapitaliga ja
tehnoloogiliselt arenenud maa. See lubab tal mitte üksnes rahuldada oma siseturu vajadused
iga metalliga, vaid ka eksportida suurtes kogustes peaaegu igasuguseid maake või toormetalle.
Eksport suundub peamiselt Jaapanisse, mis on kõrgeltarenenud riikidest siiski kõige lähem,
mujale eksportimist takistab Austraalia äärmine kaugus (muidu võiks maakide eksport veel
suuremgi olla). Austraalia praegune jõukus põhinebki suurel määral muidusaadud
maagirikkuste mahamüümisel ja on seega natuke parasitaarne. Lõuna-Aafrika on üldiselt
sama iseloomuga, ainult mitte nii rikas, tema ekspordib peamiselt vääris- ja haruldasi metalle.
34. Kergetööstus
Kergetööstus on koondnimetus mitmele tööstusharule, millest olulisemateks on tekstiili- ja
õmblustööstus ning naha-ja jalatsitööstus.
Rõivaste, jalatsite ja teiste tarbekaupade valmistamine on saanud alguse kodutööndusest ning
käsitööliste-kangrute ja kingseppade töökodadest, millest arenes tööstusajastu koidikul välja
tootmine manufaktuurides ja hiljem vabrikutes. Kõigis 19. sajandil industrialiseeruvates
riikides – Suurbritannias, USAs, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Venemaal (sh. ka
Eestis) jm. tekkis tekstiilitööstus. Riiete õmblemine ja jalatsite valmistamine sai
vabrikutööstuseks hiljem.
Kergetööstus on tüüpiline lihtsa tehnoloogiaga “vana tööstus”, mille uuenemise võimalused
on ammendunud ja piiratud. Tööstuse osatähtsuse vähenemisega on arenenud maade
kergetööstuse hõive oluliselt kahanenud. Kaubamärke “hoidvad” moefirmad on arenenud
maades jätkuvalt tooniandvad, kuid tegeledes valdavalt disaini, marketingi ning müügiga.
Riide ja õmblustoodete tootmine on paigutatud üha enam odavama tööjõuga maadesse.
Tekstiili- ja eriti õmblustööstus on tööjõumahukad harud. Üle 13 miljoni töötaja on maailmas
otseselt hõivatud tekstiilitööstuses ja 6 miljonit õmblustööstuses. Tekstiili ja õmblusettevõtete
paiknemist mõjutab seetõttu oluliselt tööjõu maksumus, mille tunnihind oli näiteks Taanis
1998. aastal keskmiselt 333 krooni, Mehhikos 60 krooni ja Indoneesias – 3 krooni.
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Moetööstus ja kaubamärkide loomine lugude abil
Õmblustööstuse arengut mõjutab väga oluliselt nõudlus. Nõudlus riietusele sõltub inimeste
sissetulekutest, mis on maailma ulatuses väga erinevad; samuti kliimast, maitsest ja paljudest
teistestki teguritest. Siiski pole sissetulekud sageli määravad. Eriti rikastes maades, kus
kulutused hädavajalikele rõivastusele on väikesed ning panus tehakse asendusostudele. Moe
muutusest on saanud peamine tekstiili- ja õmblustööstuse tarbimise mõjutaja ja inimeste
lisatarbimisele õhutaja. Suuremat osa ostetud rõivaid rikkad inimesed tegelikult ei vaja,
garderoobi sunnib pidevalt uuendama moevooludega kaasaskäimine.
Joon. Tekstiili- ja õmblustööstuse tootmisahel

Tootmisprotsess

Kodumajapidamised,
õmblusateljeed

Tooraine
Tekstiilitööstus
Looduslikud kiud
Taimsed: puuvill, lina,
kanep
Loomsed: vill, siid jt.

Kunstkiud
puit, nafta,
looduslik gaas

Lõpptarbijad

Lõnga ketrus

Riide
kudumine,
viimistlemine

Majapidamistekaubad,
kardinad, muud sisustustarbed
25%
Õmblustööstus ca 50%
Masstoodang
Moetoodang

Keemiatööstus

Kunstkiu tootmine
a) tselluloos
b) sünteetiline

Tööstustooted ca 25%
rihmad, polstrid,
autotööstusele jne.

Just riietusesemete tootmises esildub värvikaimalt meedia ning pop-kultuuri ja spordi kui
kauba müügi mõjutaja tähtsus: tele- ja filmitähtedest ning modellidest loodud lugudeta jääks
suur osa moekaubast müümata. Nii näiteks oli tuntud NBA korvpalluri Michael Jordani
aastase reklaamilepingu hind Nikega suurem kui selle Kagu-Aasia spordijalatseid tootva
ettevõtte kõigi tehaste tööliste aastapalk. Selleks, et müüa, on vaja eristuda ja selleks et
eristuda, tuleb kasutada juba olemaolevaid meediakangelasi või need siis näiteks
supermodellidest luua.
See on ka põhjus, miks kaubamärke hoidvad ettevõtted kulutavad palju reklaamile, samas kui
toote enda omahind moodustub vaid 5–10% lõplikust müügihinnast (nn. firmateksade
tootmishind Hiinas ei pruugi ületada 100 krooni, siin maksame nende eest aga kaugelt üle
1000 ja Eruoopa-Ameerika firmapoodides 3000-4000 krooni). Maksab lugu, mis selle toode
juurde käib, mitte niivõrd toode ise.
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Kergetööstuse tootmiskorralduse vormid ja levik maailmas
Tekstiilitööstust leiab pea kõikidest maailma maadest. Nii on Eestiski jätkuvalt Euroopa
suurimaid tekstiilivabrikuid Kreenholmi Manufaktuur Narvas. Maailma suurimad
tekstiilitoodete eksportijad on Hiina, Lõuna-Korea, Taiwan ja Jaapan. Kuid ka arenenud ja
kalli tööjõuga Lääneriikidest pole tekstiilitööstus päris hääbunud. Euroopa Liidu maad
ekspordivad kokku pea samapalju kui Hiina. Esiteks on tekstiilitööstust võimalik
automatiseerida, millega tööjõu vajadus väheneb. Teiseks kaitsevad Lääneriigid
tekstiilitootmist jõuliselt erinevate turukaitsemeetmetega. Suurima tootmismahu on
saavutanud siiski suure siseturuga Aasia riigid Hiina, India ja Jaapan. Selle majandusharu
kasv on praegu kõige kiirem arengumaades.
Õmblustööstus on veelgi enam hajutatud – on ju õmblustöökoja rajamine võrreldes mistahes
tootmisega lihtne ja odav. Suurim hõive õmbluses on Hiinas (1,6 miljonit), USA-s (770000),
Venemaal (630000) ja Jaapanis (450000). Aasias on suured tootjad veel Indoneesia, Tai,
Filipiinid, Lõuna-Korea ja Hong Kong, ehk nn. uustööstusmaad. Arengumaade, praeguste
suurtootjate endi siseturg on küll suur, kuid väikese ostuvõimega, mistõttu tootmine on sageli
orienteeritud ekspordile ja allhangetele.
Paigutusnihked kergetööstuse geograafias
Õmbluse puhul tuleb arvestada veel seda, et tootmise lihtsuse ja väikeste kapitalimahutuste
tõttu on selles sektoris märkimisväärselt enam ebaseadusliku nn. “musta tööjõu” kasutamist
arenenud maades, kus näiteks illegaalseid immigrante sunnitakse töötama ilma sotsisaalsete
garantiideta. Sama kehtib arengumaade kohta, kus väikestes allahankeettevõtetes kasutatakse
ümbrikupalkasid ja eiratakse muul moel seadusandlust. Seega võib arvata, et esitatav
hõivestatistika ei pruugi peegeldada tegelikkust.
Tehnoloogilised uuendused tekstiili- ja õmblustööstuses on suunatud tootmisprotsessi
lühendamiseks ja käsitsitöö asendamiseks automaatliinidega. Tekstiilitööstuses on
uuendused olnud märgatavamad, kui õmblustööstuses. Näiteks on niidi ketramise kiirus
suurenenud mitmeid kordi, kudumistööstuses on tootmisesse võetud uued ilma süstikuta
ketrusmasinad, toodetakse nn lausmaterjale jne. Eriti kõrge on automatiseerimise tase
viimistlemisel, näiteks kanga värvimisel. Kõik need uuendused on tööjõu vajadust oluliselt
vähendanud.
TABEL Tektstiili- ja õmblustööstuse võrdlus
Tootmise iseloom
Kiudained, tekstiil
Kapitalimahukus
Kõrge
Töömahukus
Madal
Materjali maksumus
Kõrge
Tootmisüksuse suurus
Suur
Tehnoloogia
Keeruline

Õmblustooted
Madal
Kõrge
Keskmine
Väike
Lihtne

Õmblustööstuses on vähem uuendusi. Kaasaegset infotehnoloogiat kasutatakse küll lõigete
konstrueerimisel, paigutamisel ja lõikamisel, kuid üksikud tooted tuleb kokku õmmelda ikka
ükshaaval ja käsitsi. Küll kasutatakse ITd üha enam tootmise logistika korraldamiseks.
Näiteks Itaalia Benetton kasutab EPOS (electronic point-of-sale) tehnoloogiat, milles
tootmis- ja kaubandusüksused on ühendatud arvuti abil ühtsesse süsteemi. Nõudlusest on
täpne ülevaade ja toodetakse täpselt seda, mida kauplused tellivad.
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Riiklikud poliitikad ja ettevõtete strateegiad
Tekstiilitööstus on rahvusvaheliseks kaubanduspoliitika arutlusobjektiks, kus käivad
vaidlused arenenud ja arengumaade ning arenenud riikide endi vahel. Kaubandus tekstiili ja
rõivatööstuse toodetega on põllumajanduse-kalanduse kõrval enim reguleeritud valdkondi,
mille kohta aastast 1974 on kehtestatud rahvusvahelised kaubanduskitsendused.
Oma turgude kaitsele asusid Suurbritannia ja USA juba 1950. aastatel, kui odavad Jaapani,
Hong-Kongi ja teiste Aasia riikide tooted turule ilmusid. Sõlmiti mitmed lühiajalised
impordipiirangud, hiljem juba pikaajalised kokkulepped GATTi raames, mis reguleerisid
puuvillariide rahvusvahelist kaubandust. Kõik see on kitsendanud ekspordi kasvu
arengumaadest, mis oleks piiranguteta palju suurem.
Tekstiili- ja rõivatööstuseski on ülekaalus suurettevõtted, ehkki nende turuosa ei ole nii
monopoolne kui masinaehituses ja elektroonikas. Maailmas on umbes 30 olulisemat
tekstiilikorporatsiooni: Burlington Mills USAs, Toray Jaapanis, Coats Viyella Suurbritannias,
Marzotto Group Itaalias.
Tekstiilifirmad järgivad ühte kolmest põhistrateegiast:
1) toota standardseid kaupu suurtele turgudele, viies hinna võimalikult alla;
2) hankida suuri turge selle baasil, et kasutatakse madalapalgalist tööjõudu ekspordi
tootmise tsoonides;
toota väikestes kogustes tooteid spetsiaalsetele turuniššidele. See eeldab kõrgekvaliteedilisi
tooteid, mida müüakse kõrge hinnaga.
35. Loojuvad masinatööstusharud laevaehituse näitel
Endastmõistetavatel põhjustel paikneb see haru sadamates. Tähtis on ka tooraine lähedus,
kuid, nagu teame, paiknebki suur osa metallurgiat juba sadamates, s.o. laevaehituse lähedal.
Vaja on veel tööjõudu, mis peab olema teatavate minimaalsete oskustega, soovitavalt aga
odav. Muud paigutusfaktorid on vähetähtsad.
Paate ja laevu on muidugi tehtud juba väga ammu. Tööstusharudeks kujunes laevaehitus siiski
alles XIX sajandi algul esimestes industriaalmaades: Suurbritannias, USA-s, Saksamaal.
Industrialiseerimise levides levis ka laevaehitus. Sellal polnud see veel mingi vana haru ja
eelistas kõrgeltarenenud riike. XIX ja XX sajandi vahetusel tõusis väljapaistvale kohale PõhjaEuroopa. Rahvastiku hea haridustase, ammused meresõidukogemused, mitmed Taanis ja
Rootsis tehtud leiutised, ka kvaliteetse metalli ohtrus Rootsis võimaldasid neil kahel maal,
vähemal määral Norralgi muutuda tähtsateks laevade eksportijateks.
Vanaks, aheneva turuga haruks muutus laevaehitus alles 1950. aasta paiku. Uued tootjad said
sestpeale maailmaturule ilmuda ainult vanu välja tõrjudes, kasutades peamiselt odava tööjõu
eelist. Esimese, 1950-1970. aastate laine uued tulijad olid Vahe-Euroopa riigid ja kristlikud
Vahemeremaad (Soome, Poola, Jugoslaavia, Hispaania, Kreeka, jt.). Välja tõrjuti USA, kus
tsiviillaevaehitus praktiliselt üldse lakkas, enamvähem ka Suurbritannia ja Saksamaa.
Järgmine laine sai alguse 1970-ndatel aastatel - laevaturule tungis Jaapan. Muudest
kõrgeltarenenud maadest odavama, kuid see-eest väga usina ja oskusliku tööjõu kõrval oli
Jaapanil teisigi eeliseid. Neil õnnestus paar tehnoloogilist uuendust (viia laevaehitus
konveierile, ehitada ülisuuri laevu), ka paiknes Jaapani väga arenenud metallurgia just nimelt
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sadamates. Jaapani turuleilmumine viis peaaegu täielikku pankrotti Rootsi, Taani ja Norra
laevaehituse, tugevasti kannatas see haru isegi Ida-Euroopa riikides ja Vahemeremaades.
Jaapani õitseng oli aga lühiajaline. Ta tööjõud on läinud märksa kallimaks ja ka
tehnoloogilised uuendused ei osutunud eriti otstarbekateks. Praegu tõrjub Jaapani laevaehitust
turult välja Lõuna-Korea ja oma järge ootavad mõned Kagu-Aasia ning isegi LadinaAmeerika riigid, kellel juba on arvestatav metallurgia. Ja miks mitte Hiina?

36. Uues tööstusharud
Uued harud on näiteks autotööstus, elektrotehnika, põllumajandusmasinate valmistamine ja
kodumasinate tootmine. Kõik nad on praegusel ajal väga tähtsad, suure toodangu mahuga,
mitmes mõttes rahvamajanduse alustalad. Kuid nendegi tooted hakkavad jõudma
tehnoloogilise täiuseni ja turg küllastuma. Et mitte sattuda vana haru olukorda, tuleb täiustada
valmistamistehnoloogiat, eriti aga töökorraldust, turustamist ja reklaami.
Töökorralduses ongi need harud läbi elanud suuri muutusi. Neis valitseb kooperatsioon: ühe
toote või saaduse valmistamise ärajagamine paljude (kümnete või isegi sadade) teostajate
vahel, tööjaotus detailide, sõlmede, tööoperatsioonide kaupa, teostajate töö tihe
kooskõlastamine ja juhtimine nn. liiderettevõtete poolt.
Tööprotsess algab praegu toote leiutamise ja tootmise kavandamisega. Neid tegevusi
kutsutakse harilikult ingliskeelse lühendiga R&D (research and development), mida eesti
keelde võiks tõlkida “uuringud ja arendus”. Päris uusi tooteid uutes harudes küll enam ei
leiutata, kuid ikkagi tasub uurida turgu ja tarbijate soove, et neid veel paremini või täpsemalt
rahuldada ja tooteid paremini reklaamida. Samuti on tarvis uurida tehnoloogia ja
töökorralduse täiustamise võimalusi. Kõigeks selleks on tarvis eriti oskuslikku tööjõudu.
Tihtipeale toimub R&D ülikoolides või moodsalt sisustatud ettevõtelaboratooriumides, mis
vahel moodustavad suuri rühmitusi - teadusparke.
Edasi järgneb detailide, sõlmede, pooltoodete ja abimaterjalide valmistamine, mis on
kooperatsioonipartnerite vahel eriti tugevasti ära jagatud. Osa partnereid vajavad oskuslikku,
teised jälle odavat tööjõudu, mõned sõltuvad paiknemises toorainest, nii et nad võivad olla
ruumis võrdlemisi hajali. Toote või tema valmistamistehnoloogia muutudes püütakse
väljakujunenud kooperatsioonivõrku säilitada, lisades sellesse vaid hädavajalikke uusi
partnereid.
Kolmandaks tööetapiks on masina monteerimine või saaduse lõppviimistlemine. Selle
tehnoloogia on uutes harudes tavaliselt väga põhjalikult välja töötatud ega muutu enam kuigi
palju, tööjõu oskustele ei esitata kuigi suuri nõudeid, küll aga selle odavusele.
Masinatele antakse praegusajal harilikult ka garantii. Neid tuleb tarbijatele mitte üksnes maha
müüa, vaid ka üles seada, hooldada, aegajalt remontida. See kõik on kujunenud veel üheks,
viimaseks tootmise etapiks, mille teostamiseks kooperatsioonivõrku lülitatakse lisaks turustusja hooldusettevõted. Nood paiknevad loomulikult tarbimispiirkondades.
Liiderettevõte, kes kogu protsessi kooskõlastab, teeb ise harilikult R&D, edasi tähtsad ja
keerukad detailid, vahel ka monteerib. Ülejäänud tööd jagab ta välja oma tütarettevõtetele või
lepingupartneritele. Viimased on harilikult väikeettevõtted, kuid haruldased pole ka suurte
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liidrite vastastikused lepingud - üks kohustab teise masinale valmistama neid detaile, mis on
sarnased ta oma masina detailidega. Kõrgtehnoloogiline selle sõna täpses tähenduses ongi
vaid liiderettevõte, lepingupartnerid võivad kasutada ka üsna algelist tehnoloogiat, igal juhul
aga mitte eriti kiirustada selle täiustamisega.
Nagu öeldud, on kooperatsioonipartnerite paigutusnõuded tihti üsna erinevad ja nad võivad
paikneda võrdlemisi hajali, tihti üle maailma. Sel juhul muutub kogu tööd kooskõlastav
liiderettevõte paratamatult transnatsionaaliks. Siiani on kooperatsioonipartnerite liigset
hajumist ruumis siiski pidurdanud vajadus pidada omavahel väga tihedat sidet
(postisaadetised, telefonivestlused, vastastikused lähetused jne.). See tegur on koondanud
kooperatsioonipartnerid või vähemalt nende otsustava tähtsusega tuumiku ühte suurlinna ja
selle ümbrusse, kus nad siis moodustavad masinaehitus- või keemiasõlme. Sõlm on omavahel
väga tihedate kooperatsioonisidemetega seostud, üksteisest mõnekümne kilomeetri kaugusel
paiknevate käitiste rühm.
Käimasolev revolutsioon sidetehnikas, tänu millele sidepidamise mugavus ja usaldatavus
sõltub järjest vähem partneritevahelisest kaugusest, ilmselt hajutab masinaehitus- ja
keemiasõlmi, globaliseerib ja transnatsionaliseerib tootmist veelgi. Juba praegu on näiteks
mõttetu rääkida Jaapani või Ameerika autodest, sest nende valmistamisse on kaasa
haaratud kogu maailm.
37. Autotööstus
Auto on enim inimese ruumilist käitumist mõjutanud leiutis. Olles kättesaadav enamusele
arenenud maade elanikest, on auto muutnud meid liikuvaks. Samas on massiline autokasutus
ülimalt keskkonnavaenulik. Autoteede alla maetakse suured maa-alad, sh. viljakad
põllumaad. Autode summutitest eraldub tohututes kogustes heitgaase, mis mürgitavad eriti
tihedalt asustatud linnakeskkonda, põhjustades seal sudu teket või globaalsel tasandil
kasvuhooneefekti. Autoõnnetustes hukkub ja sandistub maailmas kaugelt enam inimesi kui
relvakonfliktides.
Samas on autotööstus suure käibe ja tööhõivega majandusharu, mis annab maailmas tööd
ligi 20 miljonile autoehitajale ja remondimehele. Kui me arvestame aga juurde ülikalli
maanteeehituse, autotööstuse toormehanked, autokütuste tootmise ja jaotuse, võib nõustuda
väitega, et autotööstus oli 20. sajandi majandusarengu liider. See kindlustas suure tööhõive
ka autotööstusele materjale, autoliiklusele infrastruktuuri, energiat ja teenusi pakkuvates
harudes. Seega sõltus autotööstusest suuresti kogu majanduse käekäik. Ega asjata räägitud:
”Mis on hea “General Motorsile” (USA autoettevõte), on hea ka Ameerikale”.
Transformatsioon fordistlikust masstootmisest toetavaks tootmiseks (lean production)
Esimesed autod pandi kokku käsitsi. Autotöökodasid oli 19. sajandi lõpul ja 20nda algul
Euroopas ja Ameerikas sadu, kuid nad valmistasid vaid üksikuid, enamasti eritellimusel
tehtavaid sõidukeid. Autot võisid endale lubada vaid väga rikkad inimesed, sest autoehitus oli
tolleaegsest tehnilisest lihtsusest hoolimata aeganõudev ja kallis töö.
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Henry Ford (1863–1947) muutis auto paljudele inimestele kättesaadavaks tarbekaubaks. Ta
rakendas ühena esimestest konveiermeetodit Ford T mudeli tootmisel. Piltlikult sõitsid
Fordi tehase ühest otsast sisse vagunid maagi ja söega ning teisest otsast väljus oma ratastel
üleni mustaks värvitud valmistoodang. Enamus vajaminevaid detaile toodeti ettevõttes,
vilunud liinitöölised panid auto kokku tundidega, seega kasvas oluliselt tootlikkus.
Tulemuseks oli ühe auto hinna langemine kordades, mis muutiski selle paljudele
kättesaadavaks.
Samalaadse suurkombinaatidel põhineva masstootmise võtsid üle ka teised autotootjad ning
seda rakendati paljudes teisteski tootmisharudes. Masstootmise tulemusena jäi sadade
autotehaste asemel turul ruumi vaid vähestele väga suurtele ettevõtetele. Fordismist sai
suurkombinaatide masstootmise süsteemi üldnimetus.
Autod muutusid üha keerukamaks koosnedes järjest suuremast hulgast detailidest, mille
tootmine ühes kombinaadis osutus mõttetuks, mõistlikum oli need sisse osta. Eri osade,
näiteks mootorite või pidurisüsteemide tootmiseks on palju ratsionaalsemad erineva
suurusega tehased, mis toimivad koostetehasele allhankijana. Sellega kaasnes omakorda
hiigelladude vajadus ja igaks juhuks (just in case) tootmine, et montaažiliinil ei tekiks mõne
detaili puudumisest seisakuid.
Veel 1970. aastatel oli uue automudeli väljaarendamine kallis ja aeganõudev, sageli kuni 5
aastat kestev protsess. Seetõttu oli ka oluline, et ühe mudeli tootmisel oleks suur käive,
valmistada tuli vähemalt 2 miljonit autot aastas. Nii palju autosid suudab toota ja turustada
vaid väga suur firma. Rida firmasid kadus turult, alles jäid vaid nende kaubamärgid.
Juuresolevat toote elutsükli joonist võib rakendada nii üksiku automudeli kui ka kogu
autotööstuse arengu kirjeldamisel. Kui 20. sajandi alguses olid vaid üksikud ostjad, siis alates
1950. aastatest kasvas tarbimine kiiresti ja pole tänaseni veel kahanemisstaadiumisse
jõudnud. 1995. aastal jõuti 37 miljoni auto aastatoodanguni. Seega on autotootmine oma
tarbimise tipu lähedal, mis tasahilju uute turgude laienemisega Aasias ja mujal arengumaades
veelgi kasvab.
Üha kiiremini vahelduvad aga üksikute automudelite elutsüklid. Autost on saanud moekaup,
vana ehkki töökorras autoga sõita pole enam mainekas. Kui Ford T ja Volkswagen Põrnika
mudeleid toodeti aastakümneid, kokku üle 15 miljoni, siis nüüd ei pea ükski mudel vastu üle
3 aasta, turg nõuab üha uut.
1970ndate energiakriisi aastail osutusid edukateks väikesed säästlikud ja odavad Jaapani
autod, mida varasematel aegadel halvustati. Oluliseks ümberkorralduste taganttõukajaks
autotootmises oli ka lääneriikide turu täitumine. 1970ndatel sattusid USA ja Euroopa
suurtootjad üldise majanduslanguse ja Jaapani konkurentsi tulemusena raskustesse, andes
võimaluse jaapanlastel nende turuosa kasvatada.
Jaapani autotootjate edu aluseks Euroopas ja Ameerikas ei olnud ainult väikesed palgakulud
ja odav hind, vaid ka uus tootmiskorraldus. Alates 1970. aastatest rakendati jaapanlaste ning
hiljem teistegi poolt tugitootmise (lean production) mudelit. See võimaldas toota autosid
suurtes kogustes ühendades samas mass- ja väiketootmise eelised ning pakkudes ka toodete
suurt varieeruvust ja paindlikkust.
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Tugitootmine vajab erinevalt masstootmisest hea ettevalmistuse ja kõrge motivatsiooniga
töölisi. Sellised töölised teavad lisaks oma tööoperatsiooni tundmisele ka ettevõtte kui
terviku eesmärke ja osalevad erinevalt masstootmise töölistest ka tootearenduses. See tagas
märksa ratsionaalsema töökorralduse töökohtadel. Piltlikult öeldes panid jaapanlased auto
kokku kolm korda kiiremini kaks korda väiksemal pinnal kaks korda väiksema arvu
tööseisakutega kui ameeriklased.
Fordismist erinev on ka tugitootmise juhtimisstruktuur – erinevaid hierarhiatasemeid ja
ülemusi on vähem ning kogu tehas töötab ühtse meeskonnana. Jaapanlased rakendasid ühtlasi
kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis võimaldas isikustada tööoperatsioonid ja välja selgitada
praagi tootjad.
Laoseise püütakse vähendada miinimumi kasutades selleks “õigeks ajaks” (just in time)
tootmis-ja jaotussüsteeme. See seab aga piirid varustajate kaugusele – risk on väiksem, kui
valdav osa detailidest saabub võimalikult lähedalt. Sellist regioonis lokaliseerunud
tugitootmissüsteemi nimetatakse ka toyotismiks Jaapani autotootja Toyota järgi, kes on
eelkirjeldatud süsteemi enim rakendanud. Seega on toyotism paindlik masstootmine, mis
tugineb massilistele allhangetele ja tagab toodete kõrge kvaliteedi.
Autotööstuses eristatakse tänapäeval viis etappi: arendus, osade valmistamine, kokkupanek,
turundus ning hooldetööd ja teenindus. Põhiettevõtte pärusmaaks on jäänud valdavalt
kaubamärgi turundus ja viimasega tihedalt seotud tootearendus. Valdav osa detaile ostetakse
allhanke korras sisse, ka koostetöid teevad autotootjad üha rohkem ühistöös või ostavad selle
teenusena. Hooldus- ja konkreetne müügitöö on jaotatud lepingute alusel iseseisvatele jaotusja teenindusettevõtetele. Näiteks valmivad erinevate Euroopa kaubamärkide all kaubikud
ühes Itaalia tehases. VW ja Ford aga rajasid ühisettevõtte Autolatina tootmaks autosid
Brasiiliasse ja Argentinasse.
Varasemast suurkombinaadist on autoettevõtete näitel saanud reklaamiagentuurid, mille
peamine väärtus seisneb tuntud kaubamärgis. Näiteks müüdi kuulsa inglise autotootja Roveri
kaubamärk BMW-le ligi kaks korda kallimalt kui Roveri tehased VW-le. Toota suudavad
paljud, küsimus on vaid selles, kas see toodang suudetakse ka maha müüa. Nii
keskendutaksegi autotööstuses turundusele ja tootearendusele. Täna tulevad autotootjad uute
mudelitega turule igal aastal. Mõistagi jäävad alles nišiturud, kus autosid ehitatakse nagu 100
aastat tagasigi käsitöönduslikult, kuid lõviosa ehk 71% nn. rahvaautode toodangust tuleb 10
suurimalt ettevõttelt.
Autotööstuse juhtivad tootjad ja uued tegijad: riigid ja firmad (5)
1960-1995 kasvas maailma autotoodang 13lt 37le miljonile ehk 185%. Autotööstus on
jätkuvalt kontsentreerunud arenenud tööstusmaadesse ja on selgelt turule orienteeritud. Ligi
80% autodest toodetakse ja tarbitakse USA-s, Jaapanis ja Lääne-Euroopas. On selge, et
vaestes Aafrika maades, kus tulu elaniku kohta on alla 100 euro aastas, ei saa autokasutus
olla massiline, küll aga arenenud maades, kus aastatulu küünib üle 20000 euro.
Varasemate Ameerika-Euroopa tootjate kõrvale on siiski astunud ennekõike Aasia riigid:
Jaapan, Lõuna-Korea, Hiina, kuid ka mitmed teised. Autotootmine ei ole enam ainult Lääne
riikide privileeg, see on laienenud teistessegi maailmajagudesse.
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Kui suuremate autotootjate riikide hulgas on ÜK märkimisväärsel kohal, siis firmade
edetabelis ei ole ühtegi selle riigi ettevõtet esimeste hulgas. ÜKs toodavad nii kohalikule kui
ka Euroopa Liidu turule peamiselt USA ja Jaapani päritolu ettevõtted. Analoogne pilt avaneb
Ladina-Ameerikas ja Hiinas, kus kiiresti kasvanud tootmise taga on tegelikult USA ja
Saksamaa ettevõtted, kes on viinud oma vananenud tehased sinna üle ja toodavad sealsete
kasvavate turgude tarvis vananenud mudeleid. Tõelisteks turuvallutajateks olid 1980ndail
Jaapani ja 1990ndail Korea ettevõtted, kes arendasid riigi tugeval toetusel välja täistsükliga
tootmise ning teostavad nii tootearenduse kui turunduse ise.
Nii domineerib maailma autotootmises väike arv globaalseid kontserne. Et aga autööstus on
majandusele ülioluline, sõltuvad ettevõtete investeerimisotsused enamasti valitsuste
poliitikast, mida saab jagada kaheks: juurdepääsu reguleerimine riigi koduturule ja enda
ettevõtetele eelise loomine.
Tugevat turukaitsepoliitikat esindavad Aasias Jaapan ja Korea, ning Euroopas Prantsusmaa,
kes kasutavad mõlemat meetodit. Saksamaa rakendab aktiivseid toetusmeetmeid ning britid
ning ameeriklased on suhteliselt liberaalsed. Enda ettevõtlust toetavad* maad on olnud
märksa edukamad, samas kui liberaalsed riigid on turuosa pidevalt kaotanud.
1960tel olid Suurbritannias ja Prantsusmaal tollid 30% ja Jaapanis 40%. Nüüdseks on WTO
lepete tulemusena tollid EL-s 10% ja USA-s vaid 3%. Ka Jaapanis ei ole enam olulisi
tollimakse, see-eest on seal jätkuvalt kõrged turule sisenemise tõkked*. Euroopas ja
Ameerikas on tootmine liberaliseerunud ning eri regioonid teevad pigem jõupingutusi
välistehaste kohaletoomiseks.
Tänaseks on kõik Jaapani kontsernid asutanud oma koostetehased Ameerikas
kogutoodanguga 2,7 miljonit autot aastas. See tähendab, et Ameerikasse on tekkinud terve
Jaapani autotööstus, mis annab 21% sealsest toodangust. Euroopas on jaapanlased kanda
kinnitanud eeskätt ÜK-s, kust tungitakse mujale Euroopa turgudele.
Tööhõive kahanemine autosektoris on kujunemas vanade tööstusmaade põhiprobleemiks.
Näiteks 1978-89 kahanes USA-s autotööstuse hõive 25% – 470000lt 355000le. Et
autotööstus on ülejäänud majandusega tihedalt integreerunud, siis põhjustab põhitehase
sulgemine ahelreaktsiooni seotud tööstustes. Töökohtade kahanemine on tingitud tootmise
ümberkorraldamisest ja tarbimisstruktuuri muutumisest. Arenenud maade turg on
küllastunud (vaid asendusostud), arengumaade turg aga ei kasva.
Järjest olulisemaks muutub keskkonnahoid ja seega sunnivad autotööstuste tehnoloogilist
arengut tagant karmistuvad keskkonnahoiu meetmed. Euroopas peavad autod kasutama
katalüsaatorit, et vähendada mürgise CO eraldumist. Samuti on kehtestatud kvaliteedinormid
kütustele, et vähendada SO2 ja NOx hulka heitgaasides. Valitsused on eraldanud suuri toetusi
uute säästlikemate mootorite ehitamiseks, maksustavad suure võimsusega kütust raiskavaid
autosid jms. Näiteks katsetatakse aktiivselt ka päikesepatareidel ja kütuseelementidel
töötavaid autosid.
Maailmas domineerib väike arv globaalseid kontserne. Nende investeerimisotsused selgelt
determineeritud valitsuste poliitikate poolt. Tuuakse välja kaht tüüpi mõjutusi: esimene on
spetsiaalne juurdepääsu aste mingi riigi turule ja teine on poliitika, millega emamaa
soodustab enda ettevõtteid, diskrimineerides sellega konkurente. Siin ajab eriti räiget
turukaitsepoliitikat Jaapan, kes kasutab mõlemaid meetodeid. Euroopas rakendab
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Prantsusmaa Jaapaniga analoogseid meetmeid (mõlemat), Saksamaa rakendab toetust ja
britid ning ameeriklased on suhteliselt liberaalsed. Vaadeldes tootmise arengut, võime
tõdeda, et interventsionistlikud maad on olnud märksa edukamad, samas kui liberaalsed
maad on kaotanud pidevalt turuosa.
Kui 1960-l olid brittidel ja prantslastel tollid 30% ja jaapanlastel koguni 40%, siis
tänapäeval on toimunud selge nihe tollide vähenemise suunas: EL-s on see 10%, USA-s
vaid 3%. Ka Jaapanis ei ole enam olulisi ametlikke tariife, see eest on seal sisse viidud
mittetariifsed barjäärid. Siin on ka küsimus koostetehaste aukohas: kas näiteks Nissani Briti
tehas on Euroopa või Jaapani oma? Prantslased ja Itaallased, kes on vältinud välistootjate
sissetungi, on sellise brittide käitumise suhtes loomulikult pahased: koostetehaste
paigutamine turgude lähedale meenutab Trooja hobust.
Omal ajal tegid mitmed suuremad arengumaad (India, Brasiilia, Mehhiko) pingutusi
saamaks käima oma koduturule tootvat tööstust. Selleks anti suuri subsiidiume ja kehtestati
ekspordi kohustused. Paraku ei ole selline strateegia edu toonud: rahvuslik tehnoloogiline
tase ei ole suutnud sammu pidada suurkontsernide omaga. Enamasti on kohalikud tootjad
ostnud Lääneriikide vana tehnoloogia (a la Lada), näiteks toodetakse Brasiilias siiani VW
põrnikaid. Erandiks on siin Lõuna-Korea, mis arendab teadlikult välja täistüklilist tootmist.
Viimased võtavad ilmselt malli Jaapani 1950-60 strateegiast, kus väga kõrged importtollid
viidi sisse paralleelselt aktiivse kodumaise uurimis- ja arendustööga ning välismaised
tootjad hoiti Jaapani saartest kaugel. MITI seadis sisse tugeva kontrolli tootjate üle ja tegi
suuri pingutusi välisturgude vallutamiseks. Need vahendid ei ole enam jõus, kuid seda ei
ole maailma suurimal tootjal ka vaja. Briti, ÜK ja Itaalia riik omab senini olulist osa
mõnede kompaniide aktsiates, kuid nendega kaasnevad ka suured subsiidiumid. Teisalt
tehakse tööpuuduse leevendamiseks teatud piirkondades suuri soodustusi saamaks sisse
välistootjaid. Nii anti näiteks Kentuckys käiku Toyota koostetehas, millele Ameerika
keskvalitsus tegi soodustusi tervelt 325 miljoni dollari ulatuses.
Nii Euroopas kui Ameerikas in EL ja NAFTA arenguga tootmine liberaliseerunud ja eri
regioonide teevad pigem jõupingutusi teatud tehaste omale saamiseks. See mõjub tegelikul
soodsalt keskusest eemale jäävate piirkondade arengule, sest autotööstuse teatud
operatsioonide juures on vaja suurt hulka odavat tööjõudu. Nii ongi näiteks Hispaania ja
hiljuti ka Ungari ja Tshehhi saanud suuri investeeringuid autotööstussse.
Korporatiivsed strateegiad
Kui 1920 oli autotootjaid Ameerikas 80, Prantusmaal150 ja ÜK-s 40, siis tänaseks on
põhitootmine nendes riikides koondunud nii nelja suurema kontserni kätte, mis annavad 88
kuni100% toodangust. Prantsusmaal ja Rootsis on vaid kaks kontserni, Itaalias vaid üks.
Maailma suurimad tootjad on GM ja Ford, millega nad katavad pea poole koduse turu
vajadusest. Maailmas kolmandal kohal olev Toyota opereerib koduturul vaid 8% ulatuses.
Samas on huvitav, et veel 1982 aastal ei olnud sellel kompaniil välistehaseid. See on
tüüpiline ka teisele Jaapani kompaniidele, kes pikka aega ei viinud oma tootmist välja.
Samas on GM ja Ford väga rahvusvahelised ja eriti suur on see VW-l, mille
operatsioonidest 30% toimud väljaspool Saksamaad.
Suurkontsernid moodustavad omavahel ka alliansse. Ameeriklased on üllatuslikult enim
seotud Jaapani ja Korea tootjatega. Jaapanlased jälle omaahel siseriiklikult ja eeskätt
korealastega. Siit ilmneb suurtootjate soov vähendada tootmis(eeskätt siis tööjõu)kulusid.
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Siiski ei kao kuhugi ka konkurents. Kui osa suuri tootjaid, eeskätt GM (Opel) ja Ford
rakendasid nn. maailmaauto kontseptsiooni, millest sündis väidetavalt kõikidele sobiv auto,
siis näiteks Volvo, BMW ja Daimler otsustasid haarata luksusauto nishi. Selline kahte
suunda lõhenemine on hakanud murenema pärast seda kui jaapanlased tulid oma uue
toetava tootmise strateegiaga, mis võimaldas suurt hulka modifikatsioone.
Jaapanlased saavutasid oma positsiooni maailmaturul ilma et oleksid tootmist kodust välja
viinud. Konkurentsivõime tagas alates 1950-test korraldatud poliitika ja tootmise
efektiviseerimine. Tänaseks on Jaapani tootjad olnud selleks sunnitud, sest tööjõuhinnad
emamaal on drastiliselt tõusnud. Jaapanit on sundinud tootmist emamaalt välja viima ka
ekspordiriikide poliitikad, mis soodustasid haruettevõtete asutamist ja piirasid otseeksporti.
Tänaseks on kõik Jaapani kontsernid asutanud oma koostetehased Ameerikas, mis andsid
2,7 miljonit autot aastas ja pakkusid tööd 25.000 inimesele. See tähendab, et Ameerikasse
on tekkinud terve Jaapani autotööstus, mis annab 21% toodangust. Euroopas on
jaapanlased platseerunud eeskätt ÜK-s, kust tungitakse mujale Euroopa turgudele. Nii
Ameerikas kui Britis on jaapanlased vältinud oma tööstuste paigutamisel traditsioonilisi
autotootmispiirkondi, paigutades uued tehased väljaspoole linnu (greenfield investments).
Ameerikas on kujunenud “transplant corridor”, piirkond Ontario lõunaosast läbi
Michigani, Ohio, Illinoisi, Indiana, Kentucky Tennsseesse, mis on organiseeritud piki
transkontinentaalseid kiirteid. Kõik Jaapani kontsernid töötavad täna selle nimel, et oma
tootmist rahvusvahelistada - kodus kasvavad töökulud sunnivad selleks takka.
Ehkki eurooplased ja ameeriklased on pidanud tublisti muretsema jaapanlaste sissetungi
pärast, on nad oluliselt rakendanud viimaste poolt tootmises rakendatud uuendusi:
Uute tehnoloogiate juurutamine - paindlik tootmine
Uued töövõtted, mis on suunatud töötajate paindlikkusele ja oskuste
mitmekesistamisele
Just in time süsteemide rakendamine
Strateegiliste alliansside loomine teiste ettevõtetega
Pidev tootmise reorganiseerimine ja ratsionaliseerimine







Suuremate autotootjate strateegiad on erinevad. Toimuvad suured organisatoorsed
muutused: masstoodang asendatakse toetava tootmisega. Samas vapustavad maailma nn.
autosõjad, kus riigid püüavad oma tootjaid ja sellega ka tööhõivet kaitsta. Tööhõive
kahanemine autosektoris on kujunemas nn vanade tööstusmaade põhiprobleemiks. 1978-89
kahanes USA-s autotööstuse hõive 25% 470000 -> 355000-le. Ja seda mitte ainult
sinikraede puhul: ka valgekraed on sunnitud tööst ilma jääma. Euroopas vallandas Ford
aastail 1979->1988 26% sinikraesid (104000-> 77500) ja 34% valgekraesid. Et autotööstus
on väga integreeritud nähtus, siis põhjustab sulgemine põhitehases ahelreaktsiooni seotud
tööstustes: näiteks Michiganis vallandatud 5000 töölisele lisandus 3000 töötut mujal USA
autotehastes ja 12000 vallandatut seotud valdkondadest. Need töökohtade kasumised ei
seostu aga kuidagi tööde ümberpaiknemisega arengumaadesse: kahanemine on tingitud
tootmise ümberkorraldamisest ja tarbimisstruktuuri muutumisest: arenenud maade turg on
üleküllastunud (vaid asendusostud), arengumaade elanikud ei ole aga võimelised
autostuma. Euroopas ja ka Ameerikas on lisandunud probleem immigrantide kasutamisest
vastavates tööstustes, näiteks on üle poole Peogeoti tehase töölistest Aafrika immigrandid,
30% Chrysleri töötajaist on värvilised, samas kui Detroidi tehases oli see näitaja üle 50%.
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38. Kõrgtehnoloogilise tootmine harud
Kõrgtehnoloogiline tootmine (KTT) tekkis 20. sajandi teisel poolel pärast II Maailmasõda,
esialgu sellistes harudes nagu tuuma- ja kosmosetehnika, uued materjalid, ravimi- ja
biomeditsiin ning mikroelektroonika kui infoühiskonna alustehnoloogia. Praegusajal laieneb
kõrgtehnoloogiline tootmine üha uutesse majandusharudesse (näiteks geenitehnoloogiale
tuginev põllumajandus). Kõrgtehnoloogilist tootmist koos sellega läbipõimunud ettevõtluse
tugiteenusega loetakse nn uueks majanduseks, mille toodete turg areneb, kasvab ja muutub
kiiresti.
KTT harude turg on veel kaugel küllastumisest, nad arenevad ning kasvavad eriti kiiresti,
muutused neis on eriti järsud ja kiired. Väiketootjad võivad väga kiiresti kasvada suurteks, aga
ka täiesti ootamatult pankrotistuda, maailmaturule võib kiiresti väljuda või sealt kaduda
terveid riike.
R&D (uuringud ja arendus) on KTT harudes täiesti määrava tähtsusega, ülimalt kallis ja
riskantne. Alustada tuleb tihti fundamentaalteaduslikest avastustest, mis võimaldavad
valmistada põhimõtteliselt uusi tooteid, masinaid või saadusi, mille puhul puudub igasugune
tehnoloogiline ja turustamiskogemus. Uuringute ja juurutamisega tuleb alustada päris algusest,
katsetada ja riskida. Kõik see pole jõukohane isegi mitte suurettevõtetele ja uusimate harude
arendamiseks on vaja riik suureulatuslikku otsest või kaudset toetust. Detailide ja
üksikoperatsioonide tööetapp, isegi monteerimine on veel poolkatselise, lõpuni
väljakujunemata tehnoloogiaga. Neis vajatakse väga oskuslikku tööjõudu, väga tihedat sidet
R&D etapiga. Kooperatsioonivõrke tuleb võrdlemisi tihti põhjalikult ümber teha. Sellepärast
ei saa need ruumis eriti hajuda ja koonduvad tihti ühteainsasse teadusparki. Globaliseerumine
ja transnatsionaliseerumine toimub enamasti vaid turustus- ja hooldusetapi arvelt ja sedagi
kõrgeltarenenud maade piires.
39. Kõrgtehnoloogia ja super high-tech
KTT on enamikes maades strateegiline valdkond, mille arengule riikide valitsused suunavad
olulisema osa oma arendus- ja innovatsioonipoliitika vahenditest. See on ka mõistetav, sest
paljud KTT harud on väga lähedalt seotud sõjanduse ja riikide kaitsevõimega. See tähendab
omakorda hiigeltellimusi riikide kaitse-eelarvest, kuid teisalt ka osa tehnoloogiate ranget
salastatust, et tõkestada näiteks ohtlike tuumatehnoloogiate levikut.
Risk on kõrgtehnoloogiaettevõtetes suur, sellepärast võivad mõned väikesed ettevõtted
kasvada mõne aastaga suurteks, enamus aga siiski kaob või neelatakse suurettevõtete poolt
esimese viie tegutsemisaasta jooksul. Seega suudavad kõrgtehnoloogia sektoris iseseisvalt
tegutseda vaid väga suured rahvusvahelised ettevõtted, mis edu saavutamiseks teevad väga
tihedat koostööd, moodustades strateegilisi liite alusuuringute ja uute tehnoloogiate
väljatöötamiseks.
Elektroonikatööstuse (ET) aluselement transistor leiutati USA-s 1948. aastal ja see hakkas
asendama palju kordi suuremaid ja energiakulukamaid vaakumlampe. 1950. aastatel juurutati
integraalskeem ja 1970tel mikroprotsessor, mis kujutab nüüd pöidlaküüne suurust
miniatuurset arvutit endise hiigelsuure tonne kaaluva asemel. Elektroonikakomponentide
suurus ja hind on tuhandeid kordi kahanenud, võimaldades nende paigutamise mistahes
tootesse.
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Et kõige olulisemaks osaks on komponentide – pooljuhtide, mälukiipide ja
mikroprotsessorite tootmine. Neist esimesed on väga laia kasutusampluaaga, sh
tarbeelektroonikas, kuid protsessorite kasutus levib üha enam arvutitööstusest väljapoole
paljudesse eluvaldkondadesse.
Pooljuhtide kasutuselevõtust alates on selle sektori kav olnud fenomenaalne. Alates 1950test, mil neid hakati tootma, domineeris USA selles valdkonnas 20 aasta jooksul. Selles on
toimunud aga suured muutused: 1989 tootis Jaapan juba 42%, samas kui USA osa oli
langenud 26%-le. Euroopa panus on siin aga vaid 12%! Euroopa sees on juhtpositsioonil
Saksamaa (31%), järgnevad Prantsusmaa (19%) ja ÜK (16%). Nendest kolmest tuumast
väljaspool kasvab kiiresti Kagu-Aasia maade osakaal. Jaapani roll DRAM (Dynamic
random access memories) on isegi veel suurem ja USA osa sellise strateegilise
komponendi turustamisel kahanenud.
Pooljuhtide tootmine on kujunenud USA ja Jaapani omavaheliseks sõjaks liidrirolli pärast.
Samas ei pea USA ja Euroopa enda kompaniid, kes põhidetaile kasutavad, siiski lugu
kohalikest toodetest, vaid ostavad need sisse Jaapanist, tänu millele jaapanlastel on oluline
vastava kaubandusbilansi ülejääk. Kiiresti kasvab ka Kagu-Aasia maade: Lõuna-Korea,
Hong-Kongi, Taiwani, Singapuri ja viimasel ajal eriti Malaisia vastavate komponentide
toodang.
Riikide siseselt paiknevad elektroonikaharud uutesse piirkondadesse. Uued tööstusharud ei
Joonis . Elektroonikatööstuse koosseis

ELEKTROONIKASEADMED
Arvutid
Telekommunikatsiooniseadmed, nt. mobiilid
Tööstuselektroonika
Lennundus ja kosmosetehnika
Komponendid tarbekaupades (nt. autodes)

ELEKROONIKAKOMPONENDID
Aktiivsed

Passiivsed

Pooljuhid
Integraalskeemid
Mikroprotsessorid

Takistid
Kondensaatorid

Kaablid,
lülitid jms.

KODUELEKTROONIKA
Telerid
Raadiod
Videoaparatuur
Audioaparatuur
Kalkulaatorid
Elektroonilised mängud

sünni endise tööstuse aladele. Näiteks on USA elektroonikatööstuse tuumaks kujunenud
Silicon Valley Californias. Sageli on pooljuhtide tehased paigutunud varem perifeersetesse
piirkondadesse, nagu näiteks Central Valley (Silicon Glen) Šotimaal. Aasias on toimumas
nihe senistest tiigritest uue neljase grupi “gang of four” Malaisia, Tai, Filipiinid, Indoneesia
kätte.
USA-s on elektroonika uutele suundadele alusepanijaks olnud kaitsetööstuse vajadused.
Euroopas ja Jaapanis pole see olnud kuigivõrd oluline. Nõudlus pooljuhtide järele on
kasvanud aga oluliselt, seda tänu nende hinna märgatavale odavnemisele, näiteks on
mäluelementide hind langes 10000 korda 1970-te lõpuks. Samas on pooljuhtide mälumaht
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fantastiliselt kasvanud. Pooljuhtide ja protsessorite põlvkonnad vahetavad üksteist välja nii
kiiresti, et vanu ei jõuta maha müüa.
Pooljuhtide nõudlus on väga segmenteeritud. Seetõttu on ka nende nõudluse geograafia
seotud tootmisega. See on valdavalt paigutunud USA-sse ja Lääne-Euroopasse ja
Jaapanisse.
Valitsuse roll
USA-s on pooljuhtide tootmine olnud föderaalse kosmose- ja sõjatööstuse pärusmaaks - see
valdkond, mis on välja töötada kallis (uuringud ja arendus), on tehtud ära suurte
föderaalrahadega. Näiteks on ka Internet. USA juhtiva rolli kaotamine pooljuhtide tootmises
on põhjustanud palju paksu verd riigi tasandil. Siiski ei ole midagi kardinaalset ette võetud.
1986 sõlmiti pakt Jaapaniga, milles tõdeti jaapanlaste mitte kõige ausamat äritegemist. 1991
vaadati see uuesti üle, nii et dumpingu küssa on taandunud.
Jaapanis on pooljuhtide ja elektroonikatööstuseareng tervikuna olnud MITI tugeva suunava
kontrolli ja arendustegevuse all. Tegemist on olnud selgelt suunatud tegevusega, just teatud
tüüpi mikroelektroonika väljaarendamisele. Näiteks võib siin tuua VLSI (very large scale
intergration) projekt, mis teostati viie suure jaapani kontserni vahel arendamaks uusi
protsessoreid uute kompuutrite tarvis. Jaapani valitsus finantseeris seal 40% kuludest.
Euroopa maade poliitikad on olnud väga kirevad, asja teevad keerulisemaks veel Ameerika ja
Jaapani arvukad tehased. EL maad on teinud pingutusi teatud projektide abil oma R&D
arendada. Sellele on vastu aga eriti jaapanlased, kes on huvitatud siin vaid koostehaste
hoidmisest. Euroopa poliitikate eesmärk on kaitsta turgu, arendada uuendusi ja süvendada
riikidevahelist koostööd. Küsimus seisneb aga selles kas kaasata mitteeuroopa ettevõtteid või
mitte. EL on sisse seadnum miinimumhinna jaapanlastele ja võitleb ka Lõuna-Korea
dumpingu vastu.
See on ka loomulik sest Lõuna-Korea valitsus tegeleb aktiivselt oma kompaniide
konkurentsivõime tõstmisega maailmaturul:
1. turgude mitmekesistamine, vältimaks USA ülekaalu
2. meretaguste tootmisüksuste rajamine saavutamaks kas siis väiksemaid kulusid või
vältimaks piiranguid
3. oma tootenimede väljatoomine
4. R&D finantseerimine vältimaks sõltuvust välismaisest knowhowst
5. kõrge lisaväärtusega toodete tootmine
R&D ülim kulukus ja tohutu risk muudavad riik abi hädavajalikuks. Seda võimaluse korral
antaksegi, sest haru toodangul on väga suur sõjaline tähtsus. Suur osa kaitsekulusid lähebki
selle haru toetamiseks.
Tööjõudki peab olema ülimalt oskuslik ja mitte üksnes uuringute ja juurutamise etapil, vaid ka
tegelikus tootmises. Lõuna riikidesse, kus haritud tööjõudu on vähe, on selle haru ettevõtteid
peaaegu võimatu rajada.
Alates 1950. aastatest, mil pooljuhte tootma hakati, on selle sektori kasv olnud
fenomenaalne. ET tekkis külma sõja perioodil USA-s kaitsetööstuse hiigeltellimuste
kaasproduktina. USA-s oli arvutite ehitamine ja pooljuhtide tootmine kosmose- ja
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sõjatööstuse valdkond, mida on toetatud suurte föderaalrahadega. Nii vallutasidki maailmaturu
esialgu USA ettevõtted, keda riik sõjaliste tellimustega toetas.
1980. aastatel rühkisid ET esirinda jaapanlased. Jaapanis, kus sõjatööstuse roll on olnud
tagasihoidlik, suunati ja toetati riiklikult mikroelektroonika kui olulise majandusvaldkonna
arengut. 1996 andis Jaapan juba 37% ET maailmatoodangust, samas kui USA osa oli
langenud 26%-le.
1990. aastatel tuli elektroonikaturule Lõuna-Korea, kelle valitsus on aktiivselt tegelenud oma
kompaniide konkurentsivõime tõstmisega maailmaturul. Rajatud on meretaguseid
tootmisüksusi, töötatakse oma tootenimede all, rahastatakse tootearendust vältimaks sõltuvust
välismaisest know-howst ja keskendutakse vaid kõrge lisaväärtusega toodetele.
Viimasel ajal kasvab kiiresti Kagu-Aasia riikide Malaysia ja Indoneesia osakaal. Seevastu
Lääne-Euroopa ettevõtetel on selles valdkonnas olnud suuri raskusi, sest Euroopa riigid ei ole
suutnud koondada piisavalt palju vahendeid tootearendusele. Olukorra on teinud keeruliseks
veel Ameerika ja Jaapani arvukad tehased eriti Iirimaal ja Šotimaal. EL komisjon püüab
raamprogrammide abil siinset kõrgtehnoloogiatööstus jalule saada, kehtestatud on
miinimumhinnad Jaapani ja Lõuna-Korea dumpingu* vastu. Euroopa panus ET valdkonnas
on vaid 9%. Peamisteks tootjateks on Saksamaa (29%), Prantsusmaa (24%) ja ÜK (19%),
kusjuures viimases mängib liidrirolli Šotimaa, mille Glasgow lähedane Silicon Glen
kujutab endast Euroopa suurimat “chipshop’i”*. Uuteks tootjateks on veel Iirimaa, Soome
ja Rootsi.
Korporatiivsed strateegiad
Esialgu vallutasid maailmaturu USA ettevõtted, keda riik sõjaliste tellimustega tohutult toetas.
80-ndatel aastatel rühkisid esirinda aga jaapanlased ja 90-ndatel korealased, samuti riigi väga
massiivsel toetusel. Alahinnata ei tohi ka Vene sõjalis-tööstuslikku kompleksi, kuid selle
kohta käivad andmed on ka praegusoludes salajased. Seevastu Lääne-Euroopa ettevõtetel on
selles harus kannakinnitamisel suuri raskusi, sest riik on Euroopas mitte eriti suured ja ka
mitte kuigi heldekäelised. Tippu on suutnud jõuda ainult “Philips” .
ET esikümme turuosa oli 1995 järgmine:
1. Intel (USA) - 8,9%
2. NEC (Jaapan) – 7,3%
3. Toshiba (Jaapan) – 6,6%
4. Hitachi (Jaapan) - 6,1%
5. Motorola (USA) - 5,9%
6. Samsung (Lõuna-Korea) – 5,4%
7. Texas Instruments (USA) - 5,2%
8. Fujitsu (Jaapan) - 3,6
9. Mitsubishi (Jaapan) - 3,3%
10. Hyunday (Lõuna-Korea) – 2,8%
Koduelektroonikatööstus
Koduelektroonikatööstus (KET) on elektroonikatööstuse allharu, kus tehnoloogia viimane
sõna ei ole nii oluline, kuid koostetööd sõltuvad suuresti käsitsi tööst ja müügitööl on kõige
tähtsamaks kaubamärk. Nii on KET fordistlik tööstusharu, mis on rohkemgi globaliseerunud
ja monopoliseerunud kui autotööstus.
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KET ettevõtete paiknemine on üsnagi hajus, sõltudes peamiselt turust ja odavast tööjõust.
Kui 30 aastat tagasi oli telerite tootmises absoluutne liider USA, siis praegu toodetakse
umbes pool maailma televisiooni- ja videotehnikast Ida-Aasia riikides. Suurimateks telerite
valmistajateks on näiteks Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea. USA-s valmistatakse vaid
kümnendik maailmatoodangut, sedagi ainult siseturu tarbeks ning valdavalt Jaapani ja Korea
tütarettevõtete poolt.. Lääne-Euroopa riikide kogupanus on küll suur, kuid see jaguneb väga
paljude riikide vahel.
Koduelektroonika tootmisele on iseloomulik ülim kontsentreeritus – koondumine väheste
väga suurte kontsernide kätte. 10 suurimat KET ettevõtet annavad umbes 80%
maailmatoodangust, neist 8 pärineb Jaapanist. Euroopa suurimaks tootjaks on Phillips, kellel
on välja arendatud globaalne ettevõtete võrgustik, eeskätt siiski Euroopa riikides. Näiteks on
Phillips rajanud teleritehase igasse EL maasse, andes samas neile suure vabaduse
tegutsemiseks.
Kiiresti on esile tõusnud Lõuna-Korea kontsernid Goldstar, Samsung ja Daewoo, kes algul
tegid alltööd USA ja hiljem Jaapani kontsernidele. Hiljem arendasid nad välja oma brändid ja
nüüdseks on neil mitmeid koostetehaseid Euroopas. 1990. aastatel teravnes konkurents IdaAasia siseselt, Korea ja Hiina ettevõtted tõrjuvad Jaapani omasid kõrvale. Põhja-Ameerika
ettevõtted olid sellest valdkonnast üldse väljas.
Kagu-Aasias ja Mehhikos on koduelektroonika tootmine koondunud suurel määral nn
ekspordi-tootmise tsoonidsesse, kus kasutatakse väga odavat tööjõudu ning töötajate töö- ja
elamistingimused on äärmiselt karmid (paljud kitsendavad tingimused, pingeline töö, väike
palk jms). Töö elektroonikatööstuses on selgelt jaotunud kõrgeltkvalifitseeritute (üldjuhul
meeste) ja lihttööliste (üldjuhul noorte naiste) vahel.
Valitsuste roll on tarbeelektroonikas oluliselt väiksem kui elektroonikatööstuses, peamiselt
on tegemist turu kaitsmisega. Teistest agaramad on olnud Prantsusmaaa ja Jaapan, kuid
sedagi enne 1970-id. Jaapanis oli tarbeelektroonika nn. strateegiliseks sektoriks, mida
arendati riiklike programmide toel. See tingis USA ja teiste riikide vastuseisu ja nn.
telerisõjad, millega Jaapani elektroonika importi piirati. Nüüdsed suured teleritootjad Hiina ja
Lõuna-Korea kasutavad turu võitmisel Jaapani võtteid: totaalset turukaitset, ettevõtetele
sooduslaenude võimaldamist ja valitsuse investeeringud tootearendusse.
Jaapanlase edu võis seletada järgnevaga:
1) kolmandiku võrra väiksemad töökulud,
2) 30% vähem komponente tänu integreeritud osadele,
3) koostetööde automatiseeritus - jaapanlane pani televiisori kokku 1,9 tunniga, samas
kui sakslane 3,9 ja inglane 6,1 tunniga,
4) suured mahud tehastes, väga kvaliteetsed komponendid.
Teaduspargid ja tehnosiirde organisatsioonid
Kõrgtehnoloogilises tootmisprotsessis on kõige olulisem osa uurimis- ja arendustööl,
mille osakaal ületab isegi 10% tootmisprotsessi üldkuludest. See tähendab omakorda suurt
sõltuvust inimkapitalist. Sellepärast paigutuvadki need üksused reeglina vanade hea
mainega teadusülikoolide või uurimisasutuste lähedusse.
Et targad ja võimekad inimesed väärtustavad head elu- ja töökeskkonda, siis asuvad
uurimisüksused mitte suurlinnades, vaid hea transpordigeograafilise asendiga ja kauni
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loodusega kohtades suurlinnade läheduses. Et selles valdkonnas tegelevad töötajad peavad
olema väga mobiilsed, siis tuleb kasuks rahvusvahelise lennuvälja olemaolu või selle
lähedus. Viimane on oluline ka saadetiste kiireks kohaletoimetamiseks, mis
kõrgtehnoloogia valdkonnas on ülioluline.
Nii paiknevadki KTT tuumikud – teadus–ja tehnoloogiapargid üldjuhul suurlinnadest kuni
200 km kaugusel looduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt väga hea keskkonnaga
väikelinnades, nagu seda näiteks on Cambridge’d (üks ÜKs Londoni, teine USA
Massachusettsi osariigis Bostoni lähedal), Lund või Uppsala (Rootsis Malmö ja Stockholmi
lähedal). Sealjuures on sageli määravaks varasemad sõjandusega seotud investeeringud
uurimisinstituutidesse või sõjandustehnoloogia tehastesse, mille on loonud kõrge
spetsialistide kontsentratsioon, vastav keskkond ja KTT infrastruktuur. Näiteks võib tuua M4
koridori ÜKs, Müncheni ja Baieri mägipiirkonnad Saksamaal ning Washingtoni (Pentagon)
USAs.
Lisaks tootmises vajalikele tugiteenustele on KTT piirkondades heal järjel veel
kommunaalfirmad ning puhke- ja kultuurimajanduse ettevõtted. Tipptasemel laborite kõrval
vajavad KTT võtmeisikud ka hästikorraldatud elukeskkonda ning kohti lõõgastumiseks, mis
ühtlasi toimivad kohtumispaikadena.
KTT masstootmise juures on väga palju käsitsitööd, mida tehakse odava töö maades. Nii
paigutatakse osad KTT tootmisoperatsioonid, sh. eriti koostetööd selleks otstarbeks rajatud
eksporditootmise tsoonidesse. Sellisteks on näiteks Limerick Iirimaal või nn. Maquilladorid
– Mehhiko piirilinnad USA-ga.
KTT ettevõtted moodustavad sageli regionaalse klastri. Et KTT tippharude turuolukord
muutub kiiresti, siis on tipus püsimiseks vaja pidevalt uuendada tehnoloogiat ja töötajate
kvalifikatsiooni. Juba mõnekuuline seisak võib tähendada konkurentsieelise kaotamist ja
liidrite hulgast väljalangemist. Seetõttu peavad edu tagamiseks olema korras kõik tootmist
mõjutada võivad tegurid, kusjuures väga tähtis on ettevõtte kollektiivi ja ka terve piirkonna
hea koostöövaim ning ettevõtluskliima.
Silicon Valley lugu
Lisamaterjal
Silicon Valley (SV) ehk Santa Clara org asub 50 km San Franciscost lõunas. See oli
looduslikult väga ilus koht. Piirkonnas paikneb Stanfordi Ülikool, mille juurde loodi 1951
aastal sealse mehhaanikateaduskonna dekaani Frederic Termani initsiatiivil tööstuspark.
Termani õpilased William Hewlett ja David Packard olid juba 1938 aastal loonud
elektroonikaettevõtte, mis nagu ka teised elektroonikafirmad kasvas kiiresti II Maailmasõja
aegsete riiklike sõjaliste tellimuste najal.
Määravaks sai transistori leiutaja William Shockley palkamine Stanfordi ülikooli. Ta võttis
tööle kaheksa andekat inseneri, kes aga peagi tüdinesid vanamehe autoritaarsest juhtimisest
ning moodustasid oma pooljuhtide tootmise ettevõtte Fairchild Semiconductors. Peagi lõid
nad kõik omaette firmad, mida nimetatakse spinn off ettevõteteks. Nende poolt palgatud uued
töötajad tegid seda omakorda, nii et pooled 85 tänasest Ameerika suurimast
elektroonikaettevõttest, sh. Intel ja AMD, pärinevad Stanfordi koolkonnast. Neile ettevõtetele
oli iseloomulik pidev innovatsioon, üha uute ja uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamine.
Sarnane protsess toimus SVs personaalarvutitega, millest esimese Apple nimelise arvuti pani
oma garaa_is kokku Steve Wozniak. Mõistnud toote turuväärtust lõid nad koos Steve Jobsiga
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Apple Computersi. Samal ajal lõi Bill Gates Microsofti, et toota väikearvutite
operatsioonisüsteeme.
1970ndaiks oli SV kaasanud kümneid tuhandeid andekaid teadlasi ja tehnikuid. Kui
piirkonna miljöö ja maine on loodud, siis hakkab see end ise taastootma kaasates finantse,
teadmisi ja talente kogu maailmast. Tõsi, tänaseks on SVle tekkinud kümneid konkurente üle
maailma.
KTT jaoks on vaja teadlaste-tehnikute ja ettevõtete kriitilist massi väikesel territooriumil, et
vastavatel inimestel oleks võimalus päevast-päeva kohtuda. Siit siis ka KTT vanade suurte
ülikoolide lembus, mis omakorda tähendab, et KTT on väga raske luua tühja koha peale.
Teisalt tekib KTT vaid sinna, kus see teadmine suudetakse muuta tooteks. Seega on lisaks
teadlastele vaja ka ettevõtlikke inimesi ja struktuure, kes aitaksid teadlastel sukelduda
ärimaailma. Riikide siseselt paigutuvad KTT harud uutesse piirkondadesse, need ei sünni
endise tööstuse aladele.
KTT jääb püsima vaid sinna regiooni, mis pidevalt õpib, edasi areneb ja üha uusi
tehnoloogilisi uuendusi tootmisse suudab viia, paigalseis on igal juhul tagasiminek. Näiteks
alustati Silicon Valleys transistoritega, edasi mindi integraalskeemide ning
mikroprotsessorite ja personaalarvutite (ehk “raua”) tootmisega. Hiljem suunduti edasi
tarkvaraarendustele, kusjuures arvutite tootmine kadus tänu väliskonkurentsile. Täna
ollakse Silicon Valleys jõutud võrguettevõtluse ja multimeediatööstuseni.
Maailmajagude masinaehituse ja elektroonika üldine iseloomustus
Põhja-Ameerika. Kokkuvõttes on need harud kõige tugevamad ja mitmekülgsemad just
Põhja-Ameerikas. Isegi vanu harusid hoitakse seal igaks juhuks elus, kuigi neil pole enam
erilist kaalu. Kaua kuulusid kõrgtehnoloogilised tööstusharud peaaegu eranditult USA
ettevõtetele, kuid viimasel ajal on oluliseks muutunud ka Lääne-Euroopa ning Jaapani päritolu
ettevõtted.
Masinaid on Põhja-Ameerikast eksporditud juba väga kaua ja palju. Kuid neid ka
imporditakse palju, nii et puhas eksport ei ole suur ja mõnes harus on import koguni ülekaalus.
Peamiseks ekspordisuunaks on Lääne-Euroopa.
Ida-Aasia konkurentsi tõttu areneb Põhja-Ameerika masinaehitus ja keemiatööstus viimasel
ajal võrdlemisi aeglaselt ja töökohtade arv koguni väheneb: nende juurdekasv uuringutes ja
juurutamises, samuti hoolduses, ei kata kahanemist ainelises tootmises. Peamiseks põhjuseks
on tööviljakuse kasv töömahu aeglaselt kasvades, aga kaasa mõjub ka lihtsamate töökohtade
üleviimine arengumaadesse.
Lääne-Euroopa on vanim masinaehituspiirkond maailmas. Võimsust ja mitmekesisust on
siingi, kuid võrdlemisi palju on vanu, languses harusid. Mõnes uusimas jälle ei suuda LääneEuroopa ajaga sammu pidada. Tootmine on killustatud, ettevõtted võrdlemisi väikesed. Suur
osa Lääne-Euroopa kõrgtehnoloogilisest tööstusest kuulub USA kapitalile, viimasel ajal tuleb
sisse Jaapanigi oma. Euroopa ettevõtted ise rajavad osakondi peamiselt Vahemeremaadel ja
Ladina-Ameerikas.
Kauplemine masinate ja kemikaalidega on elav, kuid peamiselt Euroopa maade eneste vahel.
Ülejäänud maailma suhtes on Lääne-Euroopa pigem importija kui eksportija. Töökohtade arv
väheneb.
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Riikide vahel jaotub masinaehitus Lääne-Euroopas võrdlemisi ühtlaselt. Ilmselt tugevaim on
siiski Saksamaa, teised suurriigid jäävad juba märksa maha. Väikeriikidel on väga tugevad
positsioonid mõne toote valmistamisel, kõike ülejäänut veavad nad aga sisse.
Ida-Euroopa riigid on samuti rajanud võimsa ja mitmekülgse masinaehituse, kuid seda
konkurentsi eest kaitstud siseturu jaoks. Vabadus konkurentsist aga ei ergutanud ei
tehnoloogilist edu ega töökorralduse täiustamist. Ida-Euroopa masinate tehniline tase on
reeglina aegunud, globaliseerumine lapse-eas, isegi riigisisene kooperatsioon ebapiisav.
Sellepärast on siinseid tooteid peaaegu võimatu müüa maailmaturul. Nüüd, mil ka siseturg
jääb kaitseta, tähendab see masinaehituse ja keemiatööstuse laostumist ülejäänud maailma
konkurentsis. Paremini peavad vastu võibolla vanad harud, kellele on kasuks rikkalik
toorainevalik ja tunduvalt odavam tööjõud ja kus tehnoloogia ning töökorraldus on niikuinii
aegunum mujalgi maailmas.
Ida-Aasia on maailmajagu, kus kõrgtehnoloogilised tööstusharud arenevad kõige kiiremini.
Tempotegija on muidugi olnud Jaapan, kuid mõnes harus on sellega rinnutsi tõusnud LõunaKorea. Taivan, Hongkong ja Singapur tegelevad lihtsamate töödega maailmajaosiseses
kooperatsioonis. Silmatorkav on vanade harude (laevaehitus välja arvatud) vähene levik ja
uusimate eriti kiire areng.
Mõnevõrra erinev on olukord Hiina Rahvavabariigis. Seal on palju tehnoloogiliselt väga
aegunut, peamiselt vanadesse harudesse kuuluvat ja kaitstud siseturule töötavat masinaehitust
ja keemiatööstust, mingil määral ka sõjalise tähtsusega uusimaid harusid. Kuid viimasel ajal
levib väga kiiresti osalemine maailmajaosiseses kooperatsioonis.
Jätkates seda viimast arengusuunda, ära kasutades sõjatööstuse võimalusi ja ümber
kujundades vanu tööstusharusid, võib Hiina ruttu muutuda iseseisvaks tipptootjaks
kõrgtehnoloogia vallas. Selleks pole tarvis midagi muud kui korrata Lõuna-Korea arengut ja
oma ressursside poolest võiks Hiina sellega hakkama saada kiiremini kui Lõuna-Korea.
Kagu-Aasia. Monteerimistehased, lihtsamate detailide tootjad ning tööoperatsioonide tegijad
kasvavad nagu seened Kagu-Aasia riikides, seda muidugi tänu Ida-Aasia arengule ja
globaliseerumisele. Lihtsama töö tegijana Ida-Aasia jaoks on Kagu-Aasial edaspidigi väga
häid kasvuväljavaateid, iseseisvat masinaehitust ja keemiatööstust aga vaevalt niipea seal
õnnestub luua. Ekspordi osatähtsus toodangus on väga kõrge: pooltooted tuleb niikuinii
eksportida ja kokkumonteeritud masinaidki ostetakse vaesel siseturul vähe.
India olukord meenutab rohkem Hiinat: vanade harude ülekaal, kuigi on ka uute ning
uusimate algeid, tootmine siseturule, mis on küll vaene, kuid väga rahvarikas,
konkurentsivõimetus maailmaturul. Ühelt poolt pole India nii tehnoloogiliselt maha jäänud kui
Hiina, kuid teiselt poolt on ka tööjõud palju kehvem ja lootused lülituda rahvusvahelisse
kooperatsiooni üsna väikesed. Helget tulevikku kõrgtehnoloogilisele tööstusele Indias on
raske ennustada.
Kaug-Lõunas on arenenud masinaehitus olemas ainult Austraalias, sealgi peamiselt uutes
harudes ja monteerimistehaste näol. Kuulub see suures osas välisettevõtetele ja töötab
siseturule, mis on küll jõukas, kuid vähese rahvastiku tõttu ikkagi piiratud. Ekspordilootusi on
vähe: uuringute ja juurutamise etapp on väga nõrk, tootmine killustatud, ka kaugused on
suured.
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IX - TEENUSED JA TEENINDUS
Teenus on mitteaineline hüve. Teenuste tootmine on enamasti tarbimisega vahetult seotud,
mistõttu erinevalt ainelistest hüvedest ei saa neid enamasti toota lattu ja alles hiljem
tarbida.
Teenusi on alati osutatud. Teenuste osakaal on aja pikku kasvanud. Kui varem
agraarühiskonna algaegadel inimesed koolitasid oma lapsed ise, iga talupere õmbles omale
riided ja süüa tehti kodus, siis ühiskonna arenedes ning tööjaotuse süvenedes rajati koolid
ja palgati elukutselised kooliõpetajad, ameti said omale rätsepad ja trahteripidajad. Nii
tekkis juba keskajal arvukas käsitööliste klass, mis andis tõuke ka (väike)linnastumisele ja
isikuteenuste iseseisvumisele.
40. Teenused ja teenindusmajandus. Teenindusmajanduse olemus
Industrialiseerimise algusaeg pigem kahandas käsitööliste (teenuste) tähtsust.
Tootjateenuste osutamine oli tööstuse tekkeaegadel ja suurkombinaatide ajastul pigem
abistava iseloomuga iga ettevõtte sisese tootmisprotsessiga kaasnenud tegevus. Tööstuse
arenedes on tootjateenused iseseisvunud, kujunedes omaette spetsialiseerunud ettevõteteks
ja majandusharudeks.
Teenuste ja teenindusettevõtete paiknemisele on iseloomulik nende suur kontsentreeritus ja
vahetu tarbijale orienteeritus. Just teenuste tõttu on kasvanud kõrgustesse suurlinnade city’d
– tagamaks äriteenusi pakkuvate ettevõtete lähedust - aglomeratsiooniefekti.
Et teenuste osakaal on viimastel aastakümnetel maailmamajanduses eriti kiiresti kasvanud,
väärivad nad märksa põhjalikumat analüüsi kui seni on tavatsetud teha. Teenused on
valdkonnaks, mis seovad kokku tootmise ja tarbimise, massi- ja multimeedia kujundab üha
enam ühiskonda ja selle liikmete hoiakuid.
Tööstustootmise standardiseerimise ja globaliseerumisega on teenused muutnud majanduse
tähtsaimaks osaks, ainelise tootmise aluseks ja eelduseks. Mitmete suurte tööstusharude RVKd tegelevad otseselt üha enam vaid ainult strateegilise finantsjuhtimise, kaubamärgi- ja
tootearenduse ja/või logistikaga. Kaupade füüsiline tootmine, jaotus ja müük on lepinguliselt
delegeeritud allhankijaile. Viimased ostavad omakorda sisse näiteks veo-, raamatupidamis- ja
reklaamiteenused. Moodustunud on keeruline ülimalt põimunud ettevõtete ja nende suhete
võrgustik.
Infoühiskonnast rääkides mõtleme me ennekõike just info töötlemisega seotud teenuseid. Info
on omapärane kaup, mis eristab seda oluliselt materiaalsetest kaupadest:
1) infotoodete väljatöötamine vajab väga kõrget intellektuaalset taset,
2) niisamuti nõuab keerulisemast infost aru saamine ja selle interpreteerimine head
haridust ja vastavas paradigmas mõtlemist, pannes nii koolitussüsteemile erilised
nõuded,
3) infokaup vananeb kiiresti, seda ei ole enamasti mõtet ladustada,
4) samas saab infot kopeerida miljonites eksemplarides,
5) info edastamise kulud on võrreldes materiaalsete kaupadega väga väikesed või pea
olematud,

194

6) samas, ei ole infomassist vajaliku leidmine ja õige eristamine kerge ülesanne, mistõttu
edukus sõltub väga palju nn. infoorganisatsiooni ülesehitusest, traditsioonidest ja
emotsioonidest.
Nii nagu põllumajanduse ja tööstuses, on ka teenustes võetud kasutusele palju uusi, tööjõudu
säästvaid tehnoloogiaid, mis võimaldab rutiinsed ülesanded mehhaniseerida. Alates
müügiautomaatidest ja lõpetades koopiamasinate ja elektrooniliste arhiveerimissüsteemidega,
mis on võimaldanud vallandada arvukat tagakontori (back office) tööjõudu. Ka üha rohkem
varasemaid inimestega tagatud letiteenusi (front office) asendatakse elektroonilistega. Nii üks
kui teine tähendab aga jällegi madalama kvalifikatsiooniga töötajate vallandamist ja nõudmise
kasvu kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu järele. Ühtlasi võimaldab elektrooniline andmeedastus
ja teatud teenuste standardiseerimine nii tagakontori funktsioonide rutiini allhankimist
odavama töö piirkonnist kui ka arendustöö kujunemist projektipõhiseks, kuhu kaasatakse
vabakutselisi professionaale.
Teenuste ja eriti rahvusvaheliste äriteenuste osutamisel on ülioluline keelteoskus ja
kultuuride tundmine. Nõudmised töötajate kvalifikatsiooni ja haridustaseme järele
kasvavad pidevalt ja tootmisteenustes enam alla kolledžihariduse töökohti naljalt ei ole.
Teenuste tähtsuse tõusuga majanduses ja rahvusvahelistumisega on omakorda oluliselt
kasvanud spetsialiseerumine, mis on põhjustanud teenuste iseseisvumise ja
professionaliseerumise.
41. Teenuste liigid GATT-i
rahvusvahelistumiseks

järgi

ja

nende

erinevad

võimalused

Teenuste jaotus GATT-i (WTO) järgi
Rahandus- ehk finantsteenused, mille alla kuuluvad pangandus ja krediit, rahaturgude
teenindamine, võlakirjade ja aktsiatehingute tagamine ning konsultatsioonid.
Rahandusteenused on kui majanduse vereringe, mis hoiab süsteemi töös ja mis on seetõttu
teravdatud tähelepanu all. Rahanduses on seetõttu kõrgeimalt tasustatud sektor
majanduses üldse ja sinna üritatakse kaasata parim inimressurss. Rahandus ise on aga
muutunud traditsioonilisest konservatiivsest pangandusest oluliselt erinevaks haruks,
pigem infomajanduseks, kus kogutakse, vahendatakse ja töödeldakse tohututes mahtudes
informatsiooni ja kus kiirusel on edukuseks määrav roll.
Kindlustus on pangandusele lähedal seisev teenindusharu, sageli ka pangad omavad
kindlustusettevõtted, kus on toimumas rahandusega küllalt sarnased protsessid.
Tootjateenused on valdavalt kasvanud lahku tööstussektorist ja need tegelevad kinnisvara
ja sisseseade rendi ja liisimisega, juriidilise nõustamise, juhtimise, müügi, IT,
pakendamise, koristamise jms. Ka allhankelepingute raames tehtavaid koostetöid
kiputakse paigutama tootjateenuste alla, ehkki sel juhul on juba tegemist otsese
tööstustootmisega.
Side- ja kommunikatsiooniteenused on ilmselt enim muutunud, rahvusvahelistunud ja
ühtlasi nii mahtude kui ka olulisuse poolest kasvanud teenusliik. Uued
mikroelektroonikal
põhinevad
info-,
kommunikatsioonija
massikommunikatsioonitehnoloogiad kui Kondratjevi viienda laine tõusuharud on
tegelikult kujunenud maailmamajanduse aluseks. Tekkinud on terve uus elektrooniline
ehk virtuaalne majandus, kus infotöötluses töötab miljoneid inimesi ja mis on
suurendanud oluliselt eriti kontoritööde efektiivsust ja vabastanud nii veelgi enam
varasemaid kontoritöölisi. Kiiresti digitaliseeruv meedia- ja lõbutööstus on
paralleelselt kultuuri- ja turismitööstusega loonud omakorda miljoneid uusi töökohti.
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Joonis. Teenidusmajanduse koosseis (GATTi) WTO järgi.
Teenused firmadele ja ettevõtetele

Teenused eraisikutele

Rahateenused ja kindlustus
Ülekanded, laenud, valuutavahetus, börsid, väärtpaberid, finants-konsultatsioonid jm.,
kindlustus.

Veondus ja laondus
Kauba- ja reisijatevedu. Terminalide, parklate, ladude jmt abiüksuste tegevus.
Transpordi ja reisiagentuurid, sõidukite rent.

Ehitus
Uusehitused, ehitusplatside ettevalmistamine, ehitusgeoloogilised tööd, võrgustike
paigaldus, viimistlemine, restaureerimine ja remont, teede sh veeteede ja nendega seotud
rajatiste ehitus

Kaubandus
Hulgi- ja jaemüük, mootorsõidukite, isiklike tarbeesemete ja kodumasinate remont

Majutus ja toitlustus

Kinnisvara-, üürimis- ja äriteenused

Majutus (hotellid, motellid, kämpingud jne),
toitlustus (restoranid, kohvikud, baarid jm)

Kinnisvarateenused, rentimine ja liisimine,
arvutiteenindus (riist- ja tarkvaraalased
konsultatsioonid, andmetöötlus, arvutite
hooldus ja remont jm), nõustamine, turuuuringud, disain, teadus- ja arendustegevus, juhtimisalased konsultatsioonid,
projekteerimine, õigusabi, turva-teenindus,
reklaam, raamatupidamine, pakkimine,
sekretäritöö jm.,

Puhke- ja kultuuriteenused
Vaba aja veetmine, kultuuri- ja spordiasutused.

Kommunaalteenused ja muu
Prügimajandus, kanalisatsioon ja tänavate korrashoid.
Muu teenindus (puhastusteenindus, juuksuri- ja
iluteenindus matuseteenindus, jm),

Side, meedia ja meelelahtutus
Post, kuller ja side, raadio ja TV uudiste ja
meelelahutus- programmide tootmine edastamine,
ajakirjandus, infoagentuurid

Tervishoid ja sotsiaaltöö
Haiglad, polikliinikud, apteegid,
hambaravi, veterinaariateenused

Haridus
Alg-, kesk-, kõrg, kutseharidus, täiendõpe, konsultatsioonid ja
nendega seotud teenused

Riigivalitsemine- ja kaitse; sotsiaalkindlustus
Riigivalitsemine, riigikaitse, politsei, tuletõrje jmt, sotsiaalkindlustus
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Traditsiooniline veondus on kasvanud paralleelselt globaliseerimise ja toomise
spetsialiseerumisega. Nagu majandusstruktuur, on ka kaubavahetuse maht heaks
arenguindikaatoriks: mida arenenum on majandus, seda suurem on spetsialiseerumine
ja seda intensiivsem on kaubavahetus. Veondus on eriti kiiresti kasvanud tänu
turismismisektori kasvule.
Kaubandus, toitlustus ja hotellindus on teenindussektori üks vanematest tunnusharudest,
millest (kaupmeestest ja nende vahendamistegevusest saadud lisandväärtusest) on
tegelikult kaasaegne kapitalistlik majandussüsteem välja kasvanud. Rahvusvahelise
kaubavahetuse kasv on loonud aluse hulgikaubandusettevõtete kasvule, tarbimise kasv
omakorda on suurendanud jaekaubanduse ja toitlustuse käibeid. Globaliseerumine ja
turismitööstuse areng on omakorda tinginud hotellinduse kasvu.
Puhke- ja kultuuriteenused (turism) on 20nda sajandi lõpukümnenditel massiliselt
kasvanud haru, milles koos reisimise ja hotellindusega töötab ca 300 miljonit inimest
maailmas ja mille edasiseks kasvuks hinnatakse 8-10% aastas. Puhke- ja
kultuuriteenused on Lääne heaoluühiskonnale iseloomulik majandus: see on otseselt
seotud tarbimisvõime ja jõudeaja kasvuga.
Ravi- ja sotsiaalteenused, nii inimeste kui loomade ravi, on üks vanemaid isikuteenuste
liike. Kui Ameerikas ja arengumaades on arstiabi oluliselt erasektori kanda, siis
Euroopas ja eriti Põhjamaade heaoluühiskondades on raviteenused riikliku
sotsiaalheaolu lahutamatuks osiseks, mis on solidaarsusprintsiibi alusel tagatud
kõikidele ühiskonna liikmetele võrdsetel alustel.
Haridusteenused on ülimalt tähtsad sotsiaalse ja kultuurilise arengu juures. Haridus ei ole
vaid teenus aga kultuurilise taastootmise, sotsiaalse pädevuse ja kaasamise ning
inimkapitali kasvatamise alus. Haridus on vaieldamatult tähtsaim majanduse
konkurentsivõime tagaja. Samas on ka haridus kasvavalt eraettevõtluse ja niisamuti ka
rahvusvahelistuv valdkond.
Isikuteenused on ehk enim vastavad traditsioonilisele arusaamale teenustest: kui teenuse
pakkuja tegeleb otseselt meiega, on see siis juuksur või koristaja.
42. Teenuste omavaheline integratsioon. Põimumine materiaalse ja intellektuaalse
toodanguga
Tootmisprotsessi algul
valmimist

Tootmisprotsessi käigus

Peale toote

Tootmisprotsess



Uurimis- ja
arendustegevus
Toote prototüübi
testimine
Turu-uuringud
Kapitali hankimine jmt










Kvaliteedi kontroll
Tootmise planeerimine ja
juhtimine
Masinate, seadmete liisimine
Varuosade hankimine,
logistika
Tehniline hooldus ja remont
jmt





Paralleelselt tootmisega
Personaliotsing, väljaõpe, julgeolek,
finantseerimine, puhastustööd, kindlustus,
varustus
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Toodete müük,
Nõustamine,
Transport,
Toodete hooldus,
parandus jmt





Omakorda on oluline põimumine materiaalse ja intellektuaalse toodanguga, sedavõrd, et
nende eristumine on sageli muutunud võimatuks. Näiteks tarkvara-toote-showbusinessi
kombinatsioonid kus nii elamuse tootmisel kui tarbimisel on mitmed lahutamatud
komponendid.
Ülioluline on loovus ja paindlikkus. Siin on ka põhjus, miks USA ja mõnede Euroopa maad /
regioonid on olnud Jaapani valdavalt tootmisele keskendunud majanduse kõrval edukad.
Esimeste horisontaalsem ja individualistlikum ühiskonna ülesehitus on taganud suuremad
sünergiad ja teenindusmajandusele vajaliku innovaatilisuse, mistõttu 1990ndate teisel poolel
kasvas eriti intensiivselt teenuste eksport ja majandus USA-s.
Teenindus on väga lai ja hajuv valdkond, mille valmistamine, üleandmine ja tarbimine ei ole
seejuures harilikult lahutatavad nagu aineliste hüvede korral, mida võib toota lattu ja alles
hiljem tarbijale maha müüa. Teenused jagatakse laias laastus kaheks suureks grupiks:
1) isiku- ja
2) tootja- ehk äriteenusteks.
Isikuteenuse puhul on tegemist lõpptarbimisega, kus tarbija (näiteks juuksurile või
poemüüjale) maksab vahetult saadud teenuse eest. Tootjateenused ehk äriteenused on
osutatud kaupade või siis ka isikuteenuste tootmisprotsessis (nt. uurimis- ja arendustöö,
turustamine, transport jms.) ja nende hind kajastub lõpptoodangu hinnas. Tootjateenusi
saab klassifitseerida ka sõltuvalt nende asendist tootmisketis.
1. Eelteenused (upstream) nagu tasuvusuuringud, riskikapital, disain, turu-uuringud jms.
on vajalikud enne tootmise käivitamist.
2. Tootmisprotsessiteenused (onstream production) nagu kvaliteedi kontroll, seadmete
liisimine, logistika ning masinate remont on vajalikud otsese tootmise juures.
3. Tootmisprotsessiga paralleelsed teenused (onstream parallel) nagu raamatupidamine,
koolitus, personaliotsingud, telekommunikatsioon, tarkvaraarendus, kindlustus,
finants, kinnisvara jms. ei ole otseselt seotud tootmisega, kuid on vajalikud.
4. Järelteenused (downstream) nagu reklaam, jaotus, transport jms. on vajalikud toodetud
kaupade mahamüümiseks; remont, kliendikoolitus jms. aga hoolduseks.
Samas on jätkuvalt probleemiks eriti just tootjateenuste osakaalu mõõtmine ja nende
omavahelise jaotuse määratlemine, kuna need on tootmisklastrite siseselt tihedalt
integreerunud. Üldiselt tähendab kaubanduse kasv ja tootmise spetsialiseerumine ka
samaaegset tootjateenuste kasvu.
Tootjateenuste eksport on kasvanud ja need on jätkuvalt rahvusvahelistumas, seda eriti
alates 1980ndatest telekommunikatsiooni, finantsteenuste, juhtimise, reklaami ja tehniliste
teenuste vallas. Liidrirollis on Euroopa maad, kusjuures reeglina on negatiivse
kaubandusbilansiga maad (nagu USA ja UK) küllalt suure tootjateenuste ülejäägiga, nii
nagu tublid tööstustootjad (nagu Jaapan ja Saksamaa) on jälle teenuste importijad.
Mitmed varasemad teenusvaldkonnad nagu näiteks rahandus ja telekommunikatsioon allusid
sarnaselt riigikaitsega “strateegilistena” väga rangetele regulatsioonidele. Viimasel
paarikümnel aastal on riigid avalike teenuste osakaalu vähendanud, võimaldades erasektoril
vastavate teenuste osutamise üle võtta. Näiteks on turujõudude survel oluliselt vabastatud
finantsteenused. Samuti on riigid analoogselt tööstusettevõtetega loobunud ise paljude
teenuste tootmisest ja ostavad neid nüüd erasektorilt. Seda protsessi nimetatakse
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dereguleerimiseks ja see on omakorda suurendanud teenindusmajanduse arengu võimalusi.
Eriti rahandusteenuste, aga ka telekommunikatsiooniteenuste vabanemine riikide kontrolli alt
on olnud oluliseks maailmamajanduse globaliseerumise taganttõukajaks.
Alati ei ole ka enam selge, kas on tegemist teenuse või kaubaga. Mis on näiteks interneti
kaudu sisse imetav tarkvara? Kaup või teenus? Ilmselt tuleb üha enam rääkida tootest, mis
katab ära mõlemad.
Ka teenused ise integreeruvad üha enam omavahel. Näiteks on meediakorbis koos
telekommunikatsioonid, uudiste tootmine, pildi, heli ja trükimeedia, reklaamitööstus ja IT.
Rääkimata siis transpordi- , arveldus-, turva- ja koristusteenustest.
Teine võimalus teenusi grupeerida on nende jaotamine:
1) avalikeks ja
2) erateenusteks.
Erateenuste eest maksab tarbija (juukselõikus) või ettevõtja (reklaamiteenus) vahetult
(viimasel juhul on tarbija jaoks teenuse hind lülitatud kauba lõpphinna sisse (kaupluses)).
Avalikke teenuseid (nagu riigikaitse, koolihariduse, arstiabi) korraldab aga riik (sh.
omavalitsus) inimestelt ja ettevõtetelt kogutud maksuraha eest. Avalikke teenuseid
osutavad kas siis riigiasutused (näiteks politseiamet) otse või ostetakse vastav teenus
eraettevõtetelt või ka riigi/omavalitsuste poolt asutatud ettevõttelt allhanke korras. Avalike
teenuste osakaal majanduses kasvas 20nda sajandi keskpaigas seoses heaoluühiskonna
ehitamisega oluliselt ja kahanes omakorda 1980ndate aastate erastamislainega.
Mitmed varasemad teenusvaldkonnad nagu näiteks rahandus ja telekommunikatsioon
allusid sarnaselt riigikaitsega “strateegilistena” väga rangetele regulatsioonidele. Viimasel
paarikümnel aastal on riigid avalike teenuste osakaalu vähendanud, võimaldades erasektoril
vastavate teenuste osutamise üle võtta. Näiteks on turujõudude survel oluliselt vabastatud
finantsteenused. Samuti on riigid analoogselt tööstusettevõtetega loobunud ise paljude
teenuste tootmisest ja ostavad neid nüüd erasektorilt. Seda protsessi nimetatakse
dereguleerimiseks ja see on omakorda suurendanud teenindusmajanduse arengu
võimalusi. Eriti rahandusteenuste, aga ka telekommunikatsiooniteenuste vabanemine
riikide kontrolli alt on olnud oluliseks maailmamajanduse globaliseerumise
taganttõukajaks.
Alati ei ole ka enam selge, kas on tegemist teenuse või kaubaga. Mis on näiteks interneti
kaudu sisse imetav tarkvara? Kaup või teenus? Ilmselt tuleb üha enam rääkida tootest, mis
katab ära mõlemad. Ka teenused ise integreeruvad üha enam omavahel. Näiteks on
meediakorbis koos telekommunikatsioonid, uudiste tootmine, pildi, heli ja trükimeedia,
reklaamitööstus ja IT. Rääkimata siis transpordi- , arveldus-, turva- ja koristusteenustest.
43. Teenuste globaliseerumine. Sogo Šoša, mis ja milleks? Outsourcing
Seoses ettevõtluse rahvusvahelistumise ja riikide dereguleerivate sammudega on ka teenused
kiiresti rahvusvahelistunud, nõnda et maailmakaubandus teenustega hakkab maksumuselt juba
lähenema aineliste hüvedega kauplemisele. Iseseisvumine ja internatsionaliseerumine toimub
teenuste puhul muidugi eri kiirusega. Näiteks veondus, side ja kaubandus on omaette
kompleksideks kujunenud ja maailmamajandusse lülitunud juba ammu.
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Finantsteenused rahvusvahelistusid ülikiiresti tänu IKT võimaluste kasutuselevõtule ja
turgude dereguleerimisele 1970ndatest alates. Ehitus iseseisvus küll varakult, kuid
internatsionaliseerub alles praegu. Paljud teenused on praeguseni tihedasti seotud ainelise
tootmisega, olles viimase poolt moodustatud klastrite ülitähtsad (nagu uuringud ja arendus),
lihtsalt tähtsad (nagu tootmisohutuse tagamine) või ka vähetähtsad (nagu tööruumide
koristamine) koostisosad.
Küllalt raske asetada juuksuritöökojaga samale reale globaalseid teeninduskonglomeraate.
Just viimased, erinevate eeskätt äriteenuste osutamiseks moodustud müügivõrgud, on koos
globaliseerumisega kiiresti kasvanud. Globaalse teeninduskonglomeraadi heaks näiteks on üks
maailma suurimaid WPP Group peakorteriga Londonis, mis töölistab 83 riigis olevas 780
kontoris üle 20’000 inimese. See konglomeraat kasvas kiiresti 1980ndate jooksul rea
liitumiste ja ülevõtmiste tulemusena. WPP omanduses on kaks maailma suurimat
reklaamiagentuuri,
suured
avalike
suhete,
turu-uuringute
ja
strateegilise
turustuskonsultatsiooni kompaniid. WPP keskne eesmärk on pakkuda klientidele
professionaalset teenust “ühe peatuse poe” (one stop shop) põhimõttel.
RV kaubanduskonglomeraadi mõnevõrra teistsuguseks näiteks on ka jaapanlaste Sogo
Shosha – üldine kaubanduskompanii, mis töötavad oma emamaal paiknevate kontsernide
tarbeks ja mis peavad võimaldama keiretsu’del võõras kultuurikeskkonnas äri teha. Kuus
suuremat on: Mitsubishi, Mitsui, Itocchu, Marubeni, Sumitomo ja Nissho-Iwai. Sogo
Shosha tegeleb kümnete tuhandete kaubaartiklitega. 1990ndal vahendasid kuus suurimat
Sogo Shosha’d 70% Jaapani impordist ja 40% ekspordist.
Sogo Shosha’d (SS) olid esimesed Jaapani välisinvesteeringute teostajad välismaal. Hiljem
on nad assisteerinud tootmisettevõtete investeeringute teostamist. SS-l on reeglina neli
ülesannet:
1) kaubanduslik vahendus – viia kokku osta-müüjad ja tagada pikaajaline lepingute
täitmine;
2) finantsvahendus – toimida varustajate ja ostjate riskipuhvrina;
3) infoteenus – turutingimuste info kogumine ja edastamine ülemaailmselt;
4) organisatsiooniline ja koordinatsiooniteenus näiteks suurte projektide korral.
Teine suur põhjus rahvusvahelistumiseks on olnud elektroonilise andmetöötluse ja
arhiveerimise rakendamine ning tagakontori (back office) rutiinsete ülesannete suunamine
odava töö maadesse. Näiteks kindlustuspoliiside ja piletite töötlemine, kus täidetud vormid
saadetakse odava töö maadesse, kus need sisetakse ning saadetakse peakontorisse tagasi
elektrooniliselt.
Analoogset skeemi on võimalik rakendada tarkvara tootmises, kus kodeerimis- ja
testimisülesanded sooritatakse odava töö maades, näiteks Indias.
Olulisimateks rahvusvahelistunumateks teenuseks on aga finants- ja turismikultuuriteenused, mida käsitleme alljärgnevalt põhjalikumalt. Esimene on valdavalt
teenus arenenud maailma ja regioonide tarvis koondudes üha enam globaalse triaadi
kesksutesse. Teine on märkimisväärselt hajutatum, andes uusi võimalusi ka senistele
majandusperifeeriatele. Tõsi turistideks on jätkuvalt esimese maailma kodanikud.
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44. Rahvusvahelised finantsteenused
Raha- ehk finantsteenused moodustavad majanduse “vereringe”, milleta muude teenuste ja
kaupade pakkumine ning majanduse toimimine ei oleks mõeldav. Finantsteenuste ning kogu
muu majanduse arengu vahel on otsene seos – kõiki rikkaid regioone iseloomustab
finantsteenuste suurem osatähtsus.
Väärtuste säästmine, laenutamine, koondamine ja investeerimine, tootmisse mahutamine
toimus agraarajastul väärismetallide kulla ja hõbeda abiga, millel oli endal väärtus.
Industriaalajastu alguses korraldati rahandusteenuste osutamine ümber Industriaalajastu
alguses korraldati rahandusteenuste osutamine ümber rahvuslikeks süsteemideks, mille
tegevust valitsused ja keskpangad, s.t. riik-kroonud kontrollisid rahvuslike valuutade kaudu.
Algselt käibisid need ilma omaväärtuseta valuutad ainult oma riigi piires ja nende vahetus
teiste vastu sai toimuda ainult maailmaraha, kulla kaudu või siis rahvuslike keskpankade
igakordsete kokkulepete alusel. Sellised mittekonventeeritavad rahvuslikud valuutad on
säilinud arengumaades.
Maailmakaubanduse areng aga tekitas järjest kasvavaid raha- ja kapitalivoogusid riikide vahel.
Kullanappusel hakati neid tehinguid sooritama mõnes eriti usaldatavas valuutas. Hulk aega
olid sellisteks Prantsuse frank ja Briti nael, hiljem tõusis esikohale arveldamine USA
dollarites. Pärast Teist maailmasõda, mil USA valmistas poole maailma tööstustoodangust ja
lausa valitses maailmamajandust, fikseeriti dollari eelisseisund nn. Bretton Woodsi (1944)
lepetega.
Dollari ja kulla kurss hoiti muutumatuna, mistõttu dollar võis tegutseda samasuguse
maailmarahana nagu kuld. Teisi valuutasid vahetati vaid dollarite kaudu. Kuid seejuures jäi
dollar edasi USA rahvuslikuks valuutaks ja USA keskpanga (Föderaalreservi) kontrolli alla.
See pidi dollari kurssi hoidma mitte ainult siseriigis, nagu loomulik, väid ka välismaal, kus tal
puudus selleks võim ja kus tegutseda sai ainult majanduslike vahenditega. Föderaalreservi
aitasid küll eraldi selleks loodud riikidevahelised organisatsioonid IMF ja Maailmapank, kuid
nende ülesanne osutus ikkagi ülejõukäivaks. Maailmaturul käibiv dollar dereguleerus, väljus
rahvusliku kontrolli alt.
Kõigepealt juhtus see nn. “eurodollaritega”. Need olid sattunud Euroopa eramaaklerite kätte,
kes neid hakkasid omavahel ostma ja müüma USA Föderaalreservi ja Bretton Woodsi leppeid
tähele panemata. Samamoodi hakkasid käituma Ida riigipangad, kes teenisid dollareid seoses
Ida järjest tiheneva osalemisega maailmakaubanduses, kui polnud seotud Bretton Woodsi
lepetega. Edasi ilmusid OPECi riikide naftadollarid. Ja lõpuks siginesid “pangaparadiisid”. Nii
hakati kutsuma mõnda hiljuti iseseisvunud riiki, kes samuti polnud seotud Bretton Woodsi
lepingutega ja võisid anda seal paiknevatele pankadele täiesti vabad käed dollarite ostul ja
müügil vaheltkasu teenimise eesmärgil. Mõnel väikesel riigil Kariibias (näiteks Bahama,
Kaimani saared) muud reaalset teenimisvõimalust õieti polnudki. Tuntud “pangaparadiisiks”
kujunes ka Bahrein Hommikumaal.
Kõige selle survel hakkas dollari kurss langema. Tegelikult on Dollar praeguseks
devalveerunud vähemalt 10 korda: unts kulda, mis Bretton Woodsi lepete järgi pidi
muutumatult maksma 35 USD, müüakse praegu 350-400 dollari eest. Devalveerunud dollar
kaotas oma eriseisundi ainsa tõeliselt konventeeritava valuutana, sama hästi või halvasti võis
seda rolli täita iga rahvuslik valuuta, mis ringles maailmaturul küllaldastes kogustes ja mis oli
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dereguleeritud, s.t. väljunud või vabastatud rahvusliku keskpanga kontrolli alt, nii et ta kurss
kujunes ülemaailmsel rahaturul vastavalt nõudmise ja pakkumise vahekorrale.
Bretton Woodsi lepped tühistati 1970. aasta paiku. Mitme riigi keskpangad dereguleerisid
oma rahvusliku valuuta. Nii sai lõplikult välja kujuneda praegune internatsionaliseerunud
rahandusteenuste süsteem. See saab rahandusteenusi osutada mistahes konventeeritavas
valuutas või isegi arveldusrahades (SDR). Sellepärast ei piira teenuste käivet ühegi riiklikult
reguleeritud valuuta võimalused, saati siis veel reaalset väärtust omavate väärismetallide
vähene hulk maailmas. New Yorgi börs avas end väliskauplemiseks 1981. Juba 1975ndal
aastal komisjonitasude kaotamine NY börsil andis signaali rahaturgude vabanemisele.
1980ndatel sai finantsturgude dereguleerumine täishoo kogu maailmas, tuues kaas suuremaid
ja väiksemaid kriise (pauke), mis ebastabiilsuse suurenemisega kaasnevad 1986 UK ja 1987
Prantsusmaa. Teisalt on see tingimus ka nn. portfelliinvesteeringute kasvu ja toonud eriti just
USA ja Euroopa maade majandustesse palju välisraha.
Küll aga ka põhjustanud tõsiseid rünnakuid rahvusvaheliste spekulantide poolt eri maade
valuutasüsteemidele. Näiteks Briti naela ja Rootsi krooni kukkumine 1990ndate alguses või ka
Mehhiko suur majanduskriis 1994 oli põhjustatud kuuma raha poolt suureks puhutud
börsimulli lõhkemist pärast selle raha kiiret lahkumisest. Aasia kriis 1997, mis oli tingitud nii
börsimängudest kui ka Aasia valitsuste riskantsest investeeringupoliitikast, kus lüliajaliste
laenudega rahastati suuri pikaajalisi infra arendusi.
Üks viimastest, kes oma rahaturud avas, oli Jaapan, kes tegi seda alles 2001. Ilmselt oli viituse
põhjuseks nii traditsionaalsus (Jaapani pankade kui keiretsude rahataskute sobimatus
aktiivsele turule) kui ka 1980ndate tohutute reservide olemasolu. Praegu on Jaapani majandus
sattunud igatahes selle sammuga hilinenuna väga raskesse seisu.
Kui 19. sajandi lõpus olid pankadel vaid üksikud väliskontorid ja sedagi enamasti
koloniaalmaades, siis pärast 1960ndaid on pangandus plahvatuslikult rahvusvahelistunud:
1980ndate lõpuks oli maailmas juba üle 2000 välisosakonna, sh. ligi pooled nendest Ameerika
pankade omad. Ühtlasi on viimastel kümnenditel toimunud armutu pankade ühinemine – ikka
üha suuremaks saamise nimel.
Rahvusvaheline rahaturg tegutsemiseks asutusi - panku ja börse, mis peavad kusagil
paiknema. Et raha “tekib” maailmamajanduslikes sidemetes, siis peavad suuremad ja
tähtsamad rahaasutused paiknema maailmamajanduse raskuspunktides. Neid on teatavasti
kolm: Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika, Ida-Aasia.
Igas neis on kujunenud oma valitsev peakeskus. Põhja-Ameerikas sai selleks New York oma
tugeva tööstuse, maailmakaubanduslike sidemete ja ammuste rahandusalaste kogemustega.
Lääne-Euroopas paistis esmapilgul olevat palju tõsiseid konkurente, peale jäi aga London:
juba Briti koloniaalriigi ajal kujunenud laialdased maailmamajanduslikud sidemed kaalusid
üles Briti majanduse suhtelise nigeluse ja naela ebakindluse. Nähtavasti tuli kasuks ka Briti
valitsuse aetud järjekindel dereguleerimispoliitika. Täna on Londoni käive suurem kui NY ja
Tokyo üheskoos. London teenib aastas selle pealt üle 8 miljardi dollari. Ja tegelikult saab
peamine raha ja investeeringute liikumine teoks üle Atlandi.
Ida-Aasias sai kõne alla tulla ainult Tokyo. Et Jaapan on maailmamajanduse tipus ikkagi alles
üsna hiljuti, on Tokyo rahabörs küll rikas, kuid tegevusmahult jääb kahest eelmisest oluliselt
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käibe poolest maha: ca 1500 NIKKEI noteeritud ettevõttest olid 1980ndate keskel vaid 20
välismaised.
Teisejärgulisteks rahakeskusteks said kõigepealt kolme suure arvestatavad konkurendid:
Chicago ja Toronto Põhja-Ameerikas, Frankfurt Maini ääres, Pariis, Euroopa Liidu pealinn
Brüssel, traditsioonidega Šveitsi pangalinnad Zürich ja Basel Lääne-Euroopas, Hongkong IdaAasias jt. Nendeks kasvasid ka mõned “pangaparadiisid”. Kokku on selliseid maailmas 25
ringis. Maailmamajanduse ulatusega rahateenused käivadki nende kaudu.
Rahvusvaheliste rahakeskuste arv ongi võibolla piisav, kuid nende paigutus ei rahulda päriselt.
Tuleb arvestada veel sellist geograafilist tegurit, nagu kohalikud ajad. Juhtivate rahabörside
tööajad kohalikus ajas peavad vähemalt osaliselt kokku langema, nende geograafiline pikkus
ei tohi liiga palju erineda.
Kolm juhtivat keskust asuvad vastavalt 70-ndal läänepikkusel, null-meridiaanil ja 140-ndal
idapikkusel, seega võrdlemisi ühtlaselt ümber maailma. Kuid piisavalt lühike on vahemaa (70
pikkuskraadi ehk vähem kui 5 tundi) vaid New Yorgi ja Londoni vahel. Londoni ja Tokyo
vahele jääb 140 kraadi ehk üle 9 tunni. Veidi lühendavad vahemaad abikeskused: Frankfurdist
Hongkongi on umbes 7 tundi, kuid see jääb ikkagi pikaks. Vahele on tarvis veel üht
esmajärgulist rahabörsi. Sellele kohale pretendeerivad kolm punkti.
Tokyo ja New Yorgi vahe on veelgi suurem - 150 pikkusekraadi ehk 10 tundi. Et aga
vahepealset osa Maakerast katab peamiselt lage Vaikne ookean, siis esmajärgulist
rahanduskeskust siia vahele tekkida vist ei saa. Ülekandelülina võiks hakkama saada praegu
juba tegutsev teisejärguline keskus San Fransisco, mida toetab California osariigi kasvanud
majanduslik võimsus. Tõsi, San Fransiscost jääb Tokyosse ikkagi veel 7 tundi, kuid veel
kaugemal läänes lihtsalt pole enam ühtegi arvestatavat keskust.
Maailma rahandusteenused on geograafiliselt ülimalt kontsentreeritud ja arengumaadel on
nendes veel vähem kaalu kui tootmises. Ent veel kontsentreeritum on neid teenusi osutavate
transnatsionaalsete rahaasutuste päritolu. 1996. aastal pärines maailma 25-st suurimast pangast
ja rahaasutusest 8 Jaapanist, 4 Prantsusmaalt ja USAst, 3 Suurbritanniast ja Šveitsist, 2
Hollandist, 1 Saksamaalt. 1989. aastal oli pilt veelgi kontsentreeritum: 17 Jaapanist, 4
Prantsusmaalt, 2 Suurbritanniast, Saksamaalt ja USA-st kummastki ainult 1.
Need arvud jätavad küll natukese vale mulje, sest pankade suurust määrati nende saamisel
panga käsutuses oleva kapitali, mitte teostatud operatsioonide alusel. Jaapani pangad on onud
ülirikkad, kuid uustulnukatena võrdlemisi vähe koormatud, ja viimastel aastatel oma hiilgusest
palju kaotanud. Töökoormus kapitali kohta on suurim Prantsuse, seejärel Briti ja USA
pankadel, nii et nende kolme riigi osatähtsust tuleks hinnata kõrgemalt, Jaapani oma aga
madalamalt. Kuid põhijoontes on pilt ometigi selga ja paljuütlev.
Omaette teema on off-shore “rahapesu” keskused (Dickenis joonis 12.10, lk. 417), milleks on
peamiselt väikesaared ja/või väikeriigid, mis püüavad nõrgema kontrolli ja väikeste maksude
abil saada omale lisategevusi. Reeglina on tegemist ka aktiivsete turismimaadega, mis
pakuvad meeldivat ja turvalist keskkonda.
Panganduses on toimumas ka tehnoloogia arengust tingitud muutused. 1980ndatel tuli moodi
tagakontorite allhange ja vastutuse detsentraliseerimine nagu ka töötuses. Sellest on siiski
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1990ndate teisel poolel pärast valusaid kogemusi hakatud loobuma ja nii tsentraliseeritakse
taas enam vastutusrikkad funktsioonid keskse kontrolli alla.
Panganduse töötajad ilmselt ühed kõige võimekakamad ja professionaalsemad. Panganduse
hõive on hoolimata elektroonilisest andmetöötlusest suurkesksutes kasvanud. Näiteks NYs
80ndatel 350T juurest üle 450T, kusjuures kasv oli eriti suur, enam kui kahekordne, oli see
võlakirjade juures. Töötamine kaasaegses pangas nõuab erinevalt varasematest stabiilsetest ja
vaiksetest asutustest tugevat stressitaluvust, loovust, võimet haarata erinevaid regioone ja
ajahorisonte. Juhtidelt on nõutav hea meeskonnatöö ja inimeste motiveerimise võime ning
ettevõtlikkus: kiiresti muutuvas olukorras tuleb sageli teha julgeid otsuseid. Ühtlasi on
pankadest pea kadunud madala kvalifikatsiooniga töötajad.rahvuslikeks süsteemideks, mille
tegevust valitsused ja keskpangad kontrollisid.
Infoajastu saabumisega sai 1980ndatel alguse maailma finantsturgude dereguleerumine,
millega avati võimalus nn. portfelliinvesteeringute kasvuks ja mis on toonud eriti just USA
ja Euroopa maade majandustesse palju välisraha. New Yorgi börs avas end
väliskauplemiseks 1981. Rahaturgude avamine tõi kaasa suuremaid ja väiksemaid
üleminekukriise (näiteks 1986 ÜKs ja 1987 Prantsusmaal).
Rahateenuse globaliseerumisega kaasnesid rünnakuid rahvusvaheliste spekulantide poolt eri
maade valuutasüsteemidele. Näiteks Briti naela ja Rootsi krooni kukkumine 1990ndate
alguses või ka Mehhiko suur majanduskriis 1994 oli põhjustatud “kuuma raha” poolt suureks
puhutud “börsimulli” lõhkemisest pärast seda, kui spekulatiivse kasu peal väljas olnud
investorid viisid oma raha kiiresti välja. Aasia 1997 kriis oli tingitud nii börsimängudest kui
ka Aasia valitsuste riskantsest investeeringupoliitikast, kus lüliajaliste laenudega rahastati
suuri pikaajalisi infrastruktuuriprojekte.
Jaapan avas oma rahaturud alles 2001. Ilmselt oli viituse põhjuseks nii traditsionaalsus
(Jaapani pankade kui keiretsude rahataskute sobimatus aktiivsele turule) kui ka 1980ndate
tohutute reservide olemasolu. Praegu on Jaapani majandus sattunud igatahes selle hilinenud
sammuga väga raskesse seisu.
Rahateenused on ühed kõige vähem kohaga seotud teenused üldse. Igasugune rahastamine
(finantseerimine) on teiste teenuste osutamise ja kaupade valmistamisega võrreldes väga
hõlpsalt vahemaid ületav. Teiseks rahateenuste osutamise eripäraks on ülikõrge
kontsentreerumine (koondumine). Kui enamike teiste kaupade ja teenuste osas on
kontsentreerumisel alati mingid füüsilised piirid, siis raha koondumisel ja kasutamise
juhtimisel selliseid piire pole.
Selle tõttu on rahateenused ka kõige kiiremini ülmastunud, millega paralleelselt on kiirelt
arenenud ka mingile kindlale regioonile suunatud finantsteenuste regionaliseerumine, mille
eesmärgiks on kindla regiooni eriliste (unikaalsete) vajaduste tunnetamine ja regiooni kõikide
arengu võimaluste (potentsiaali) võimalikult täielik ärakasutamine.
Maailma suurimaid finantsressursse käsutavad keskused paiknevad praegu PõhjaAmeerikas, Euroopas ning Ida-Aasias, peakeskustega Londonis, New Yorgis ja Tokyos.
Ülemaailmsete finantsteenustena toimivad veel Los Angeles, Chigago, Frankfurt, Brüssel ja
Pariis; kus paiknevad peaaegu kõiki maailma regioone katvate finantsasutuste peakorterid.
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Rahateenuste osutamise mahtude ja arengutaseme liidrid on USA, ÜK, Prantsusmaa,
Kanada, Jaapan, Saksamaa ja Šveitsi pangad ja investeerimisfondid. Lisaks on mitmes
väikeriigis finantsteenuste osutamine üks põhilistest majandusvaldkondadest. Niisugused
“pangandusriigid” on näiteks Luxemburg ja Lichtenschtein Euroopas ning Hong-Kong ja
Taiwan Aasias. Kiiresti on finantsteenuste osutamine kasvamas Hiinas, Indoneesias,
Singapuris, Malaisias ja Venemaal.
Rahateenuste struktuur
Finatsteenused jagunevad kolme suurde rühma:
1) säästmine (hoiustamine) – laenamine,
2) arveldamine,
3) investeerimine.
Kui esimesed kaks teenuste rühma on valdavalt krediidiasutuste (pangad ja hoiu-laenu
ühistud) pärusmaa, siis kolmanda teenuste rühma pakuvad lisaks pankadele veel ka
investeerimispangad ning –fondid, mis tegelevad vaba raha paigutamisega eesmärgiga
teenida omanikule tulu.
Säästmine – laenamine ja arveldamine on valdavalt kohalik tegevus. Poleks ju mõeldav, et
Eesti elanik taotleb korteri ostmiseks laenu näiteks mõnelt Austraalia pangalt. Ainult väga
suured rahvusvahelised ettevõtted ning suured infrastruktuuri arendusprojektid võtavad laenu
(krediiti) rahvusvaheliselt pangandusturult. Sageli on need projektid nii suured, et ka
maailma suurimad pangad ei suuda või ei julge (riski) neid rahastada. Siis moodustatakse ühe
projekti jaoks laenusündikaate, kus ühele projektile annavad korraga laenu mitu panka.
Investeerimisteenus on aga valdavalt rahvusvaheline. Seoses infotehnoloogia arenguga on
üsna tavapärane osta Eestis elades näiteks Saksamaa riiklikke võlakirju, Urugai ettevõtte
aktsiaid või New Yorgi investeerimisfondi osakuid. Võlakirjad, aktsiad ja fondiosakuid on
väärtpaberid, millega kaubeldakse börsidel. Maailma suuremad ja tuntumad börsid on New
Yorgis ja Londonis.
Rahateenuste kontroll ja reguleerimine
Rahateenused on paljude muude sektoritega võrreldes oluliselt põhjalikumalt reguleeritud
ja reglementeeritud, nende kontroll on samuti muude majandussektoritega võrreldes
oluliselt põhjalikum. Hälbed finantsteenuste osutamisel põhjustavad reeglina ränki tagajärgi
kogu majanduse arengus. Nagu majandus tervikuna on ka rahateenused muutunud üha
mitmekülgsemaks ja üha rohkem kliendi või ka potentsiaalse kliendi kesksemaks.
Rahateenusi on oluliselt mõjutanud infotehnoloogia areng: internetipangandus,
ülemaailmsed reaalajalised arveldussüsteemid ning sularaha asendavad maksevahendid on
muutnud rahateenused paindlikumaks ja kiiremaks. Nii kiireneb omakorda kogu majanduse
areng, sest vabanev rahaline ressurss jõuab kiiremini teiste teenuste ning kaupade
pakkujateni, muutes keeruka majandusahela kiiremaks ja ühtlasi tõhusamaks
(efektiivsemaks).
Rahateenuste osutamine tugineb rahapoliitikale, mis on nõudluse –pakkumise
mõjutamine selliselt, et üldine hindade tasakaal säiliks. Rahapoliitikat teostavad riikide
keskpangad (Eestis Eesti Pank), mida erinevates riikides nimetatakse erinevalt (näiteks USAs Föderaalreserv, kasutatakse veel ka reservpanga ja rahvuspanga mõisteid) Keskpangad
tegelevad lisaks rahapoliitikale ka sularaha emiteerimisega, kontrollivad kas otseselt või
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kaudselt finantsteenuste osutamist ning mõjutavad erinevate rahapoliitiliste instrumentide
kaudu majanduse arengut. Keskpankade tegevuse eesmärgiks on lisaks kiirele arengule ka
selle tasakaalustatus.
Kuna rahateenused on ülmastunud, siis on seda ka rahapoliitika, olles üha vähem ja vähem
regiooni keskne. Üha suuremat mõju omavad tänapäeval rahvusvahelised
finantsorganisatsioonid, mis mitte ainult ei rahasta globaalsete mahtudega projekte, vaid
süvendavad eri riikide ning regioonide finantsettevõtete koostööd. Tuntumad ja suuremad
niisugused riikide põhiselt loodud (liikmed on riigid aga mitte pangad) rahvusvahelised
finantsorganisatsioonid on Rahvusvaheline Valuutafond (International Monetary Fund –
IMF), Maailmapank (The World Bank – WB), Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengu
Pank (The European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) ning nendest
kõige noorem Euroopa Keskpank (European Central Bank – ECB).
Kui Euroopa Keskpank on eelkõige rahapoliitika teostaja ja euro-raha emiteerija Euroopa
Majandusühenduse riikides ning EBRD tegutseb ainult Euroopas, siis IMF ja WB on loodi
vajadusest koordineerida globaliseerumist ning lahendada selle käigus tekkivaid
finantsprobleeme. Nii IMF kui WB on sümbioos rahvusvahelisest koostööorganisatsioonist
ja ärilisel alusel töötavast hiidpangast.
Rahateenuste rahvusvaheline kontroll on üha kiiremini arenev valdkond. Finantsressurss on
maailmas valdavalt kontoraha. Sularaha mass on kordades väiksem. Finantside (kulla)
füüsikaline (materiaalne olemus) olemasolu on muutunud teisejärguliseks. Ülmastumisega on
muutunud tänapäeval keeruliselt lahendatavaks probleemiks ebaseaduslikult narkoärist,
prostitutsioonist, keelarud hasartmängudest, vargustest või pettustest teenitud rahale
seaduslike (legaalsete) kasutamisvõimaluste otsimine, mida nimetatakse rahapesuks (money
laundry). Ebaseaduslik rahateenimine kahjustab alati ja suures ulatuses kõikide regioonide ja
terve maailma majandusliku arengut, ning selle kasutamine pärast “pesu”, rikub
konkurentsitingimusi ning majanduse tasakaalu.
Üha vähemaks jääb riike, mis anonüümset finants- ning pangandusteenust julgevad ja
soovivad oma territooriumil pakkuda. Anonüümse finantsteenuse mõte seisneb raha
omaniku varjamises. Niisugust teenust pakutakse nn. off-shore riikides ja piirkondades.
Väikeriigid Barbados, Kaimani saared jt. ning teatud autonoomiga piirkonnad nagu Mani
saar pakuvad pangandusliku käibe elavdamise või off-shore ettevõtete müügist saadavate
tulude huvides väga madalate maksudega või hoopis ilma maksudeta ettevõtete asutamise ja
arveldamise teenust.
Enne globaliseerumise algust 1970ndail oli see nähtus väikesemahuline - taunitav nii
majanduslikult, sotsiaalselt kui moraalselt ning ei mõjutanud maailma majandust ja arengut.
Ülmastumine tõi kaasa selle nähtuse paljukordistumise ning ühtlasi ka ebaseaduslike tulude
kasutamise kasvu ja nende tulude kasutamise kõige ebainimlikemail eesmärkidel – terrorismi
finantseerimisel.
New York – Ameerika raha- ja infovärav
Lisalugu
1810. aastast alates on New York kiiresti tõusnud Ameerika rahaväravalinna positsioonile ja
vedanud riigi majandust, sotsiaalset ja kultuurilist arengut. New Yorgi eelisteks olid tollal
sadam, strateegiline käitumine ja sotsiaalsed innovatsioonid. 19. sajandil hakkas linn
domineerima rahvusvahelises kaubanduses ja finantsteenuste osutamises.
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New Yorgi püsimine juhtival kohal üle kahe sajandi näitab selle võimet kasutada tehnilisi ja
sotsiaalseid eeliseid luua institutsioone, mis soodustavad pidevat õppimist ja aitavad
kohaneda kiiresti muutuva keskkonnaga. Erinevad sisserändajad on aidanud parandada
majanduslikku paindlikkust ja soodustanud kiiret kohanemist, varustanud piirkonda
inimkapitaliga, aidanud luua sotsiaalseid ja tehnilisi innovatsioone, mis lihtsustavad New
Yorgil hoida oma kohta maailmamajanduses.
Globaalse linna muutuv majandus
New Yorgist on saanud metafoor kiiresti areneva ja rikka postindustriaalse ühiskonna ning
globaalsete trendide lähtekohast. New Yorgi rahvusvahelised kontsernid kontrollivad 33 %
maailma kaupade tootmisest ja teenuste osutamisest. Linna finantsinstitutsioonid on olulised
globaalsel tasandil.
Uued infotehnoloogiad on finants-, panga-, kindlustus- ja muude teenuste tagakontorid
toimingud New Yorgist välja viinud. Uued kõrgtehnoloogiat rakendavad sektorid on aga
sisse tulnud. Näiteks Silicon Alley – grupp firmasid, mis arendavad multimeedia tarkvara,
interneti lehekülgi, arvuti meelelahutust ja sellega seotud teenuseid ja kaupu.
Teenindussektori kasv on suurendanud New Yorgis nii kõrge- (finants, meditsiin,
raamatupidamine) kui madalapalgaliste (isiku- ja hotalliteenused) töökohtade arvu. Seetõttu
räägitakse ka kahestuvast linnast (dual city). Keskmise palgaga töökohad on hakanud
kaduma. Rassi, soo ja rahvuse erinevused mõjutavad sissetulekute ebavõrdsust. Viimasel ajal
on kasvanud palgavahed mustanahaliste endi vahel rohkem kui musta- ja valgenahaliste
vahel. Latiinod, eriti puerto-ricolased, on jäänud maha nii mustadest kui valgetest.
Uus immigratsioon – New Yorgi arengu peegel ja kujundaja
Suur immigrantide sissevool on kujundanud New Yorki läbi ajaloo demograafia, majanduse,
kultuuri ja poliitika kaudu. Sisserändajate lähtekohamaad on olnud väga erinevad ja
muutunud ajas pidevalt. Varem domineeris sisseränne Euroopast ja Aafrikast, praegu
kolmanda maailma riikidest – Ladina-Ameerikast, Kariibiast ja Aasiast. Uued sisserändajate
grupid on toonud kaasa uusi oskusi, ettevõtlikust ja energiat.
New Yorgi etniline mitmekesisus sai alguse juba hollandlaste asunduse rajamisel. Britid
juhtisid linna arengut kommertskeskuseks. Linna eelisteks olid hea geograafiline asukoht ja
sadam. Kahte sorti immigrandid on kujundanud New Yorgi arengut. Ühed, kes saabusid
kapitali ja teadmistega põhiliselt Inglismaalt ja teised, kellel oli pakkuda vaid oma tööjõudu.
Esimesed tulid otsima paremaid investeerimisvõimalusi või töötama ametnike või
kaupmeestena. Teine immigrantide rühm – iirlased, sakslased, skandinaavlased aitasid
pärast 1830-id kaasa tööstuse rajamisele.
Viimase aja immigrantide vood on tingitud 1965. a. immigratsiooniseadusest, mis
liberaliseeris sisserännet. Aastakeskmine immigratsioon linna tõusis 1950-te 47 000-lt 1980tel 85 600-le ja 1990-tel 112 598-le. Pärast 1965. a. domineerivad sisserändes ladinaameeriklased, kariiblased ja asiaadid.
Peamine põhjus viimaste aastakümnete jooksul toimunud suurele immigrantide voole
arengumaadest New Yorki on kiiresti kasvanud madalapalgaliste töökohtade pakkumine.
Vähetasustatud ametikohtade arvu kasv New Yorgis ja teistes linnades on osaliselt tingitud
globaalsest muutusest, mis suunab investeeringud ja tootmistöökohad madalapalgalistesse
riikidesse. Traditsiooniline tootmissektor USAs on selle tulemusel vähenenud ja jätnud
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madalapalgalised ja keskmisi oskusi nõudvad töökohad New Yorgi taolistesse linnadesse.
Sellistes linnades on kiiresti kasvanud odavad teenindustööd, näiteks lapsehoidmine,
toiduvalmistamine jmt., mida teevad pigem immigrandid kui USA kodanikud.
New York on jäänud võimsaks kultuuri tootmis- ja tarbimiskeskuseks. Ta mõjutab
kultuurisuundi kahel moel. Esiteks luuakse seal esteetilisi standardeid, pakutakse kriitikat ja
tarbijate nõustamist ning väljastatakse uusi stiile meedia turustuse, ajakirjanduse ja reklaami
kaudu.
Teiseks toimivad New Yorgi elanikud ja institutsioonid kultuurikontrollidena, kes mõjutavad
turustusotsuseid (millisei raamatuid, plaate jne müüa) või milliseid mittetulunduslikke
kultuuritegevusi toetada. New Yorgi suur ja ainult osaliselt assimileeritud välissündinud
elanikkond loob mitmeid segakultuuri tooteid, näiteks ameerika rhythm-and-blues, bluegrass
ja Aafrika-Ameerika räpp.
Seega kaasneb ITC, finantsteenuste ja meediatööstuse kasvuga, madalapalgaliste
töökohtade arvu immigratsiooni suurenemine ning paralleelselt ka kultuurimajanduste
kasv, mis on omakorda seotud multimeediaga.
45. Ettevõtluse tugiteenused
Tööstustootmise standardiseerimise ja globaliseerumisega on teenused muutnud majanduse
tähtsaimaks osaks, ainelise tootmise aluseks ja eelduseks. Mitmete suurte tööstusharude
rahvusvahelised ettevõtted tegelevad otseselt üha enam vaid ainult strateegilise
finantsjuhtimise, kaubamärgi- ja tootearenduse ja/või logistikaga. Kaupade füüsiline
tootmine, jaotus ja müük on lepinguliselt delegeeritud allhankijaile. Viimased ostavad
omakorda sisse näiteks veo-, raamatupidamis- ja reklaamiteenused. Moodustunud on
ülikeeruline põimunud ettevõtete ja nende suhete võrgustik.
Eriti kiiresti toimus tootjateenuste iseseisvumine Läänes 1970ndate teisest poolest alates,
mil varem ettevõtete koosseisus olnud teenusi (turustus, transport jms.) hakati sisse ostma.
Teenuste iseseisvumisega samaaegselt toimus odava töö siirdumine arengumaadesse ja
tootmise massiline automatiseerimine, mistõttu tööstustöökohtade arv kahanes oluliselt ja
teenuste, ja ennekõike just tootjateenuste osakaal jälle kasvas.
Äriteenuste osakaal majanduses (SKP-s) on arenguindikaatoriks: mida suurem see on, seda
kõrgem on reeglina vastava maa arengutase, majanduse edukus ja elanike heaolu. Teenused
annavad arenenud maades suurema osa sisemisest kogutoodangust ja hõivavad enim
töötajaid. Kõrgetasemeliste äriteenuste ja sotsiaalteenuste, eriti hariduse ja tervishoiu osakaal
majanduses on riigi arengutaseme üheks tähtsamaks tunnuseks. Sisuliselt võime me taandada
äriteenused teadmismahukuseks: mida enam majandus töötleb infot ja kasutab teadmisi
tootmise korraldamise, seda edukam see majandus ka on. Kõige kiiremini arenevad turism,
raha- ja äriteenused.
Infoühiskonnast rääkides mõtleme me ennekõike just info töötlemisega seotud teenuseid.
Info on omapärane kaup, mis eristab seda oluliselt materiaalsetest kaupadest:
1) infotoodete väljatöötamine vajab väga kõrget intellektuaalset taset,
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2) niisamuti nõuab keerulisemast infost aru saamine ja selle interpreteerimine head
haridust ja vastavas paradigmas mõtlemist, pannes nii koolitussüsteemile erilised
nõuded,
3) infokaup vananeb kiiresti, seda ei ole enamasti mõtet ladustada,
4) samas saab infot kopeerida miljonites eksemplarides pea lisakuludeta,
5) info edastamise kulud on võrreldes materiaalsete kaupadega väga väikesed või pea
olematud,
6) samas, ei ole infomassist vajaliku leidmine ja õige eristamine kerge ülesanne, mistõttu
edukus sõltub väga palju infoorganisatsiooni ülesehitusest, traditsioonidest ja isegi
emotsioonidest.
Nii nagu põllumajanduse ja tööstuses, on ka teenustes võetud kasutusele palju uusi,
tööjõudu säästvaid tehnoloogiaid, mis võimaldab rutiinsed ülesanded mehhaniseerida.
Alates müügiautomaatidest ja lõpetades koopiamasinate ja elektrooniliste
arhiveerimissüsteemidega, mis on võimaldanud vallandada arvukat tagakontori (back
office) tööjõudu. Ka üha rohkem varasemaid inimestega tagatud letiteenusi (front office)
asendatakse elektroonilistega. Nii üks kui teine tähendab aga jällegi madalama
kvalifikatsiooniga töötajate vallandamist ja nõudmise kasvu kõrge kvalifikatsiooniga
tööjõu järele. Ühtlasi võimaldab elektrooniline andmeedastus ja teatud teenuste
standardiseerimine nii tagakontori funktsioonide rutiini allhankimist odavama töö
piirkonnist kui ka arendustöö kujunemist projektipõhiseks, kuhu kaasatakse vabakutselisi
professionaale.
Teenuste ja eriti rahvusvaheliste äriteenuste osutamisel on ülioluline keelteoskus ja
kultuuride tundmine. Nõudmised töötajate kvalifikatsiooni ja haridustaseme järele
kasvavad pidevalt ja tootmisteenustes enam alla kolledžihariduse töökohti naljalt ei ole.
Teenuste tähtsuse tõusuga majanduses ja rahvusvahelistumisega on omakorda oluliselt
kasvanud spetsialiseerumine, mis on põhjustanud teenuste iseseisvumise ja
professionaliseerumise.
Omakorda on oluline põimumine materiaalse ja intellektuaalse toodanguga, sedavõrd, et
nende eristumine on sageli muutunud võimatuks. Näiteks tarkvara-toote-showbusinessi
kombinatsioonid kus nii elamuse tootmisel kui tarbimisel on mitmed lahutamatud
komponendid.
Teenuste tootmisel on ülioluline loovus ja paindlikkus. Siin on ka põhjus, miks USA ja
mõnede Euroopa maad / regioonid on olnud Jaapani valdavalt tootmisele keskendunud
majanduse kõrval edukad. Esimeste horisontaalsem ja individualistlikum ühiskonna
ülesehitus on taganud suuremad sünergiad ja teenindusmajandusele vajaliku
innovaatilisuse, mistõttu 1990ndate teisel poolel kasvas eriti intensiivselt teenuste eksport
ja majandus USA-s.
Äriteenuste rahvusvahelistumine
Seoses ettevõtluse rahvusvahelistumise ja riikide dereguleerivate sammudega on ka
teenused kiiresti rahvusvahelistunud, nõnda et maailmakaubandus teenustega hakkab
maksumuselt juba lähenema aineliste hüvedega kauplemisele. Iseseisvumine ja
internatsionaliseerumine toimub teenuste puhul muidugi eri kiirusega. Näiteks veondus,
side ja kaubandus on omaette kompleksideks kujunenud ja maailmamajandusse lülitunud
juba ammu.
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Finantsteenused rahvusvahelistusid ülikiiresti tänu IKT võimaluste kasutuselevõtule ja
turgude dereguleerimisele 1970ndatest alates. Ehitus iseseisvus küll varakult, kuid
internatsionaliseerub alles praegu. Paljud teenused on praeguseni tihedasti seotud ainelise
tootmisega, olles viimase poolt moodustatud klastrite ülitähtsad (nagu uuringud ja
arendus), lihtsalt tähtsad (nagu tootmisohutuse tagamine) või ka vähetähtsad (nagu
tööruumide koristamine) koostisosad.
Küllalt
raske
asetada
juuksuritöökojaga
samale
reale
globaalseid
teeninduskonglomeraate. Just viimased, erinevate eeskätt äriteenuste osutamiseks
moodustud müügivõrgud, on koos globaliseerumisega kiiresti kasvanud. Globaalse
teeninduskonglomeraadi näiteks on üks maailma suurimaid WPP Group peakorteriga
Londonis, mis töölistab 83 riigis olevas 780 kontoris üle 20’000 inimese. See konglomeraat
kasvas kiiresti 1980ndate jooksul rea liitumiste ja ülevõtmiste tulemusena. WPP omanduses
on kaks maailma suurimat reklaamiagentuuri, suured avalike suhete, turu-uuringute ja
strateegilise turustuskonsultatsiooni kompaniid. WPP keskne eesmärk on pakkuda
klientidele professionaalset teenust “ühe peatuse poe” (one stop shop) põhimõttel.
RV kaubanduskonglomeraadi mõnevõrra teistsuguseks näiteks on jaapanlaste Sogo Šoša –
üldine kaubanduskompanii, mis töötab oma emamaal paiknevate kontsernide tarbeks ja mis
peab võimaldama keiretsu’del võõras kultuurikeskkonnas äri teha. Kuus suuremat on:
Mitsubishi, Mitsui, Itocchu, Marubeni, Sumitomo ja Nissho-Iwai. Sogo Šoša tegeleb
kümnete tuhandete kaubaartiklitega. 1990ndal vahendasid kuus suurimat Sogo Šošat 70%
Jaapani impordist ja 40% ekspordist.
Sogo Šošad olid esimesed Jaapani välisinvesteeringute teostajad välismaal. Hiljem on nad
assisteerinud tootmisettevõtete investeeringute teostamist. SS-l on reeglina neli ülesannet:
1) kaubanduslik vahendus – viia kokku osta-müüjad ja tagada pikaajaline lepingute
täitmine;
2) finantsvahendus – toimida varustajate ja ostjate riskipuhvrina;
3) infoteenus – turutingimuste info kogumine ja edastamine ülemaailmselt;
4) organisatsiooniline ja koordinatsiooniteenus näiteks suurte projektide korral.
Teine suur põhjus rahvusvahelistumiseks on olnud elektroonilise andmetöötluse ja
arhiveerimise rakendamine ning tagakontori (back office) rutiinsete ülesannete suunamine
odava töö maadesse. Näiteks kindlustuspoliiside ja piletite töötlemine, kus täidetud vormid
saadetakse odava töö maadesse, kus need sisetakse ning saadetakse peakontorisse tagasi
elektrooniliselt.
Analoogset skeemi on võimalik rakendada tarkvara tootmises, kus kodeerimis- ja
testimisülesanded sooritatakse odava töö maades, näiteks Indias.
Olulisimateks rahvusvahelistunumateks teenuseks on aga finants- ja turismikultuuriteenused, mida käsitleme alljärgnevalt põhjalikumalt. Esimene on valdavalt teenus
arenenud maailma ja regioonide tarvis koondudes üha enam globaalse triaadi kesksutesse.
Teine on märkimisväärselt hajutatum, andes uusi võimalusi ka senistele
majandusperifeeriatele. Tõsi turistideks on jätkuvalt esimese maailma kodanikud.
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46. Puhke- ja turismimajandus
Turism on loodusoludest ja kultuurierinevustest tugevasti sõltuv, rahvusvahelistunud
majandusharu, selletõttu ammu geograafia ja sealhulgas maailmamajanduse geograafia
huviväljas. Tõsi, üha enam on turistide ahvatlemiseks rakendatud loodud-ehitatud
atraktsioone, mis on selle majandusharu muutnud üha enam kapitalikaubaks. Siiski, säilib
turismi juures alati väga mahukas tööjõu komponent, mis jätab teatud eelised odava töö
maadele. Niisamuti ei ole võimalik suure rahaga luua paremat kliimat ja atraktiivseid
maastikke.
Nii või teisiti on turismimajanduse pakutav teenus luksuskaup. Selle tarbijad saavad olla ainult
piisavalt jõukad inimesed, kellel on lisaks ka vaba aega. Massiliselt leidub selliseid inimesi
ainult kõrgeltarenenud Põhja riikides. Ja Põhjaski ei jaotu klientuur ühtlaselt. Algul piirdus see
peamiselt Suurbritanniaga, hiljem tekkis seda ka mujal Euroopas ja USA-s, Jaapanis on seda
aga praeguseni vähe.
Turism ja reisimine on maailma suurim tööstus, milles pakutavate kaupade ja teenuste
kogumaht aastal 1996 oli 3,6 triljonit $ ehk 10,6% globaalsest SKPst. Turismis sai tööd iga
kümnes, ehk 255 miljonit inimest ja selle kasvu prognoositakse aastaks 2006 130 miljoni
võrra. Isegi Antarktikas käis 1997 aastal 15’000 turisti, kasv 1991 võrreldes viis korda.
Turism on aga äärmiselt tundlik majanduslangustele ja teatud sihtkohtades toimuvatele
katastroofidele. Orkaan, maavärin, hairünnak ja näiteks laevakatastroof (Estonia näide) või
turistide voolu pikaks ajaks vähendada.
Klientuuri euroopalik kultuuriline tagapõhi on kujundanud praeguse puhkemajanduse
struktuuri. Loomulikeks ja üldinimlikeks võib lugeda ainult terviseparandusreise
mineraalvetele, kuumaveeallikatele, kliimakuurortidesse. Eurooplased on need edasi
arendanud päevitusreisideks. Kuid päevitamine kui ajaviide on mõistetav vaid Põhja-Euroopa
pilvises kliimas ja suitsustes linnades elanud inimestele, mujal püütakse sellest ennem
hoiduda. Briti sportlikud lordid viisid moodi alpinismi, millele hiljem lisandus
talispordiharrastus mägedes. Lordliku päritoluga on ka jahiretked-safarid. Palverännakuid on
tehtud muidugi kõigis maailma kultuurides, kuid Euroopas asendusid need kultuuri
ilmalikustades vaateturismiga (sight-seeing), mis sai eriti populaarseks just Põhja-Ameerikas.
Tavaliselt on turistidele, päevitajatele või terviseparandajatele täiendava magnetina pakutud
veel teravaid elamusi, nagu näiteks õnnemänge. Sellest hakkab viimasel ajal välja kasvama
omaette meelelahutusturism.
Terviseparandus ja palverännakud välja arvatud, on kõik need puhkemajanduse liigid
väljaspool Euroopa kultuuri võõrad. Majandusliku jõukuse kõrval on see teine põhjus, miks
puhkemajanduse klientuur nõnda tugevasti koondub Õhtumaadele. Tõsi, viimasel ajal on
jõukamaks saanud jaapanlased, korealased ja hiinlased oluliselt turistide armeed täiendamas.
Terviseparandusreisid on loomulikud kodumaa piires, kui seal vähegi vastavaid eeldusi
leidub. Maailmajagudevahelisteks muutuvad need äärmiselt harva. Kaunis piiratud ulatusega
on ka palverännakud. Jaapanlased käivad omaenda Fudzi mäel, hindud Benareses.
Maailmareligioonidegi puhul eelistatakse kodumaiste pühapaikade külastamist, kuigi käiakse
ka Jeruusalemmas, Mekkas, Lhasas.
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Rahvusvahelisteks kujunevad eelkõige need puhkemajanduse liigid, mille eeldused on
maailmas koondunud teatavatesse piirkondadesse ja mujal puuduvad või on palju kehvemad.
Sellisteks on päevitamisreisid, millele sobivad nn. vahemerelise kliimaga alad (parasvöötmes
ja niiskes lähistroopikas on päikest vähe, palavvööndis liiga palju ja külmvööndis polaarpäeva
ajal on muidu ebamugav päevitada), edasi alpinism ja talisporditurism, jahiturism. Tegelikult
on selline ka vaateturism. Vaatamisväärsusi looduskauniduste või kultuurimälestiste näol
leidub muidugi kõikjal, kuid kodumaised tüütavad kiiresti ja väga võõrad ei paku enam huvi.
Sihtkohana tulevad kõne alla kilomeetrites kauged, kuid kultuuriliselt veel mitte liiga võõrad
alad.
Turist peab kuidagi oma sihtkohta pääsema. Selleks on vaja transporti, mis ei saa olla liiga
ebamugav, aeganõudev ja kallis. Transpordi arengul ja selle mugavaks muutumisel on olnud
turismi ja üldse reisimise arengule määrav mõju. Esimese turismipaketi reisi korraldas
ettevõtja Thomas Cook 1841 Leicesterist raudteed pidi 19 km kaugusele Loughboroughi.
Seda peetakse ka organiseeritud massturismi alguseks. Autode-busside kasutuselevõtt
võimaldas järgmise hüppe turismilogistikas.
Plahvatuslikult kasvasid turistide vood nii arvu kui eriti just kasvavast kaugusest tulenevate
reisijakilomeetrite alusel pärast suurte jumbode – reaktiivlennukite kasutuselevõttu
1960ndatel. Samas ehitati Kataloonia rannikule massiliselt hotelle ja rajati muu toetav infra –
saame rääkida fordistlikust turismitööstusest, mis on välja ehitatud mitmetes Vahemeremaade,
Aasia ja Ladina-Ameerika piirkondades.
Massiturismi peamiseks võimaldavaks teguriks on reaktiivlennuk. Kui Pan Am võttis 1970
esimest korda kasutusele Boeing 747 oli reisijaid maailmas 307 miljonit. 25 aastat hiljem oli
neid kolm korda rohkem ehk 1,15 miljardit. Selle kasvu kiirust on hetkeliselt kahandanud
energia- ja muud kriisid.
Tõsiseks probleemiks on USA ja eriti Kesk-Euroopa õhuruumi ülekoormatus. Sellegipoolest
ennustab Boeing kasvu 4,9% aastas järgmise 20 aasta jooksul. Suurimateks lennufirmadeks on
ameeriklased United Airlines (180 miljardit reisijakilomeetrit 1996), American Airways (170)
ja Delta (160). Suurimad Euroopa vedajad on British Airways (105) ja Lufthansa (70).
Konkurents on maailmas avatud. See on ühelt poolt andnud võimalusele väikestele tegijatele.
Teisalt liituvad aga lennukompaniid strateegilistesse allianssidesse, kattes nii oma
teenusevõrguga terve maailma. Pärast lennundusturu dereguleerimist on vedajad turuosad
siiski kontsentreerunud. Kontsentratsioon on iseloomulik ka hotelliturule, kus kunded kipuvad
olema väga bränditruud. Eriti Ameerikas, kus ¾ hotellidest on kettides, kusjuures jätkuvalt
toimuvad ühinemised üha suuremateks konglomeraatideks – eesmärgiks saavutada
mastaabisäästu.
Reisimise ja selle korraldamise on muutnud lihtsaks ja paindlikuks infotehnoloogia lai levik.
Teisalt on see kahandanud reisiagentide vahendustasusid. Küll ei pääse aga kusagile
vajadusest inimliku kontakti eest: hoolimata elektroonilistest võimalusest on front-office’i
tüdrukutel tööd nii nüüd kui ka tulevikus.
Küll on aga reisimine selgelt rikaste riikide rikaste kodanike lõbu, kus keskmine ameeriklane
teeb poolteist lennureisi aastas. Hiinas ja Indias saab seda endale lubada vähem kui iga sajas ja
Brasiilias iga kümnes.
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Majandusalastes artiklites võib sageli kohata väidet, et “Turism on maailma suurim
majandusharu”, millele paremal juhul järgnevad tõestusena mõned statistilised näitajad.
Samas väidavad paljud, et turism ei ole tööstus vaid pigem nähtus. Kumb neist väidetest on
õige? Mida turism endast üldse kujutab? Millised on need majanduslikud näitajad, mis
tõestavad turismitööstuse esikohta maailmamajanduses?
Lähtudes Maailma Turismiorganisatsiooni definitsioonist hõlmab turism endas kõiki
tegevusi, mida teeb inimene, kes reisib oma elukohast kaugemale mitte kauemaks kui üheks
aastaks kas siis puhkuse, äri või mõnel muul põhjusel.
Turistide arv on viimasel ajal kasvanud väga kiiresti, maailmas reisib üle 600 miljoni
inimese aastas. Suurem osa turiste külastab Euroopat ja Ameerikat, kuid kiiresti kasvab ka
Ida-ja Kagu Aasia osatähtsus. Euroopa kõige populaarsemateks turismimaadeks on
Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia. Euroopa edu rahvusvahelises turismis on aidanud tagada
stabiilne poliitiline olukord, ajaloo- ja kultuuripärand, ühtse raha (euro) kasutuselevõtt
2002. aasta alguses ning mitmekesised turismiatraktsioonid.
Turismi kiirel kasvul on mitmeid põhjusi. Elatustaseme paranedes on inimeste sissetulekud
kasvanud ja märgatavalt on suurenenud ka vaba aeg, mida püütakse võimalikult
mitmekesiselt ja huvitavalt veeta. Seda eelkõige arenenud riikides, mis näitab ka nendest
piirkondadest pärit turistide suurt osatähtsust.
Tugeva tõuke turismi arengule andis ka transpordi, eelkõige lennutranspordi areng, mis
võimaldab kiiresti ja mugavalt jõuda sihtkohta. Üha enam reisitakse ka oma isikliku või
renditud autoga. Samas pakuvad turismifirmad järjest täiuslikumaid ja erinevatele
huvigruppidele suunatud reisipakette. Meediakanalid reklaamiprogrammid toovad
reisivõimalused sõna otseses mõttes koju kätte. Kõik see on muutnud reisimise ja puhkuse
veetmise mugavaks ja ka odavamaks ning teatud mõttes ihaldatud elustiiliks.
Turismi kujunemine ja areng
Massiturism tänapäevases mõttes sai alguse 1950. aastatel Suurbritanniast ja levis sealt
kiiresti teistesse arenenud Euroopa riikidesse, samuti USA-sse.
Vanimateks puhkemajanduse harudeks on tervisvetel ja kuurortites käimine. Eurooplased on
need edasi arendanud päevitusreisideks. Briti sportlikud lorded viisid moodi alpinismi,
millele hiljem lisandus talispordiharrastus mägedes. Lordliku päritoluga on ka jahiretkedsafarid.
Palverännakud pühadesse paikadesse on iseloomulikud kõikidele maailmakultuuridele,
Euroopas asendusid need aja jooksul vaateturismiga, mis sai eriti populaarseks PõhjaAmeerikas. Praeguseks ajaks on tekkinud palju erinevaid turismiliike, millest üheks kiiremini
arenevaks on meelelahutusturism.
Massiturismi tuumpiirkonnad ja nende laienemine
Esimeseks massiturismi piirkonnaks kujunesid Vahemeremaad, kus on soodne kliima
päevitamiseks, kaunid rannad ja palju vaatamisväärsusi. Piirkond asub suhteliselt lähedal
Euroopa arenenud riikidele kui peamisele tarbimispiirkonnale. Soodustavaks teguriks on ka
võrdlemisi puhas ja rikkumata loodus ning odav tööjõud. Vahemeremaade külgetõmbejõudu
suurendab eurooplastele tähtsate kultuurimälestiste rohkus.
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Esialgu kujunesid juhtivateks Prantsusmaa ja Itaalia Vahemereäärsed rannikukuurordid.
Euroopa rikaste riikidena oli neil kapitali hotellide, plaazide, infrastruktuuri väljaehitamiseks
ja liikluse korraldamiseks. Kuid sealne tööjõud on kallis ja nende positsioonid nõrgenevad
pidevalt.
Seejärel kerkisid esile Lõuna-Hispaania, Portugal, Kreeka ja Horvaatia lääne-eurooplastele
ning Bulgaaria, Krimm ning Gruusia ida-eurooplastele. Praegu on viimased taandunud nii
sõdade kui ebastabiilse majanduse tõttu. Järjest enam kerkivad esile majanduslikult kõige
mahajäänumad, kuid odavaimad ja veel suhteliselt vähekoormatud Türgi, Küpros, Tuneesia,
Maroko ja Egiptus.
Nii nagu mujalgi maailmas liiguvad ka Ameerikas peamised rahvusvahelised turistide vood
naaberriikide vahel – Kanadast USA’sse ning Mehhiko ja USA vahel. Selle regiooni
peamisteks turismipiirkondadeks on Kariibi meri oma kuulsate merekruiisireisidega ning
Mehhiko pärandi- ja kultuuriturismitoodetega. Hoolimata sellest, et rahvusvaheliste turistide
arv Ameerikates on Euroopaga võrreldes suhteliselt tagasihoidlik, teenib USA maailmas
kõige suuremat turismiulu (vt. Tabel).
21. sajandi alguses tõuseb esile uus suure potentsiaaliga Vaikse ookeani turismipiirkond, sh.
eriti Ida- ja Kagu-Aasia. Rahvusvaheliste turistide suur kasv toimus peamiselt tänu Hiina
avanemisele ning selle eripiirkondade Hong-Kongi ja Macau populaarsuse tõusule. Reisijate
seas olid kõrge reitinguga ka Tai, Malaisia, Kambod_a ja Vietnam. Märkimisväärse panuse
selle piirkonna turismi kasvule andsid ka Sydney Olümpiamängud 2000. aastal. Kuigi paljud
neist piirkondadest on oma arengult suhteliselt mahajäänud ning neil ei ole turistidele
pakkuda kõrgekvaliteedilisi turismiteenuseid, köidab see piirkond inimesi oma looduse ja
kultuuripärandi mitmekesisuse ja eripäraga.
Euroopa turism on väga hooajaline – peamised turistide vood on Vahemere piirkonnas ning
suurte metropolide ligiduses, seega püütakse arendada ka öko-, kultuuri-, spordi- ja
pereturismi ning Põhjamaades taliturismi.
Absoluutarvudes on puhkemajandus ilmselt Lääne suurriikide tegevusala. Nii selle kuludes
kui tuludes on kindlalt esikohal USA oma hiigelklientuuriga ja heade eeldustega. Valdav osa
kliente pärineb riikidest, mida nimetatakse maailmamajanduse 7 suureks ja nende järjekord
kulutuste alusel puhkemajandusele on kahe erandiga täpselt sama kui järjekord
majandusvõimsuse alusel. Üks erand - et Saksamaa edestab puhkemajanduslike kulutustega
rahvarohkemat ja rikkamat Jaapanit viitab ilmselt kultuuritegurile: kõigest euroopastumisest
hoolimata on mitmed puhkemajanduse liigid jaapanlastele ikkagi võõrad. Teine erand
vastupidi, väljendab Suurbritannia rolli puhkemajanduse moodiviijana.
Tabel. Kulutused puhkemajandusele 1991 & 1996 ja tulud 1991 (miljardit USD)
1991
1996
1991
USA
39
53
USA
41
Saksamaa
30
50
Prantsusmaa
20
Jaapan
25
37
Itaalia
20
Suurbritannia
19
27
Hispaania
19
Itaalia
14
15
Suurbritannia 15
Prantsusmaa
12,4
18
Austria
13
Kanada
8,4
12
Saksamaa
11
Austria
7,5
13
Šveits
7
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Peamiste puhkemajandusest teenijate hulka kuuluvad mitmed Vahemere- ning Alpimaad, ei
kuulu aga kultuurivõõras Jaapan ja kehvade eeldustega Kanada. USA kulude-tulude bilanss
on enamvähem tasakaalus. Huvitav, et Suurbritanniagi oma kehvade eeldustega saavutab
peaaegu tasakaalu.
Hoopis teine pilt avaneb, kui huvitume, kui suurt tähtsust omab puhkemajandus
rahvamajanduses üldse. Rikaste riikide, isegi näiteks Šveitsi puhul on see väike, eriti väike
aga, nagu arvata võibki, just Jaapanis. Oluline on puhkemajandus vaesemates riikides, mis
asuvad maailma puhkemajanduse peapiirkonnas, nagu näiteks Mehhiko, Hispaania,
jahiturismimaa Keenia, eriti tähtis aga Kariibia pisiriikidele (näiteks Barbadosele).
Turismimajandus on tihedalt seotud paljude teiste majandustegevustega nagu transport,
majutus, toitlustus, meedia, meelelahutustööstus jmt. Turistide kasv annab tööd paljudele
inimestele ka teistes sektorites. 2002 aastal oli turismitööstuses ühtekokku 270 miljonit
töökohta, mis moodustab 10,6% kõikidest töökohtadest maailmamajanduses. Turismitööstus
tõi sisse 4,2 miljardit USA dollarit, moodustades 11,5% maailmamajanduse SKP-st.
Turismitoodangu kasv igal aastal jääb umbes 3% piirimaile – vähem arenenud riikides võib
turismi kasv aastas küündida kuni 15 %-ni ning enam arenenud riikides jääb see alla 3%.
Kõige kiiremini kasvavad turismimaad maailmas viimase 10 aasta jooksul on olnud Türgi keskmine kasv aastas 10,2%, India - 9,7% ning Hiina - 8,5%.
Lisaks otsestele tuludele on turism riigi majandusele tähtis ka investeeringute, eksporditulude
ja maksude seisukohalt. Turismi sihtkohtade ja atraktsioonide arendamisel vajatakse suurel
hulgal investeeringuid. Turism on väga atraktiivne majandusvaldkond, et meelitada piisava
potentsiaaliga paikadesse suuri investeeringuid (ainuüksi Pärnu tulevane veekeskus läheb
maksma 200 miljonit Eesti krooni). Paljud riigid saavad tulu ka turismitoodete ekspordist.
Turismitoote eripära seisneb selles, et seda ei transpordita kliendi juurde vaid klient sõidab
ise toote või teenuse juurde. 2002.aastal moodustas turismiteenuste eksport 11,9% maailma
koguekspordist. Eesti turismiteenuste ekspordi maht koos reisijateveo ekspordiga
2001. aastal oli 11,6 miljardit krooni, moodustades kaupade ja teenuste ekspordist 13,3.
Samas on turism äärmiselt tundlik külastatavate piirkondade majandus- ja poliitilistele
sündmustele või looduskatastroofidele. Orkaan, maavärin, laevakatastroof või terroriakt võib
turistide voolu pikaks ajaks vähendada. Intensiivne turism on kaasa omakorda toonud
koormuse kasvu keskkonnale ja nii mõnigi kunagine turismipiirkond nagu mitmed Kariibia
saared pole seda talunud ja on taandunud.
Kultuurimajandus on tihedalt seotud turismiga. 1980-ndatel kasvas USA-s New York’s,
Los Angeles’s and Chicago’s loovtöötajate arv 34% 202,000lt to 270,000-le ja see on
jätkunud 1990ndatel. Seotud on nad aga ka tootvate teenuste ja üldise infoühiskonna loova
kompleksiga, mille nad siis moodustavad:
1) koos haridus-uurimisinstituutidega dünaamilise ja loova– väärtuste muutmise ja
kujunemise – kommunikatsioonikeskkonna;
2) uueneva linna/regiooni imago, kultuuriliselt atraktiivse ja innovaatilise miljöö;
3) vastuvõtliku, avatud ja institutsionaalse raamistiku.
Kultuuriturism tekitab 60% enam lisanõudlust kui tavaturism. Teisene efekt on
kultuurimajandusel veel see, et ta loob keskkonna äri teenustes tegutsevatele töötajaile,
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võimaldades neile kokkusaamist emotsionaalses keskkonnas ja saades ise omakorda vastu
rahakad ja nõudlikud tarbijad.
Erinevalt fordistliku ajastu standard- ja masstootmisest koondub uue pidevalt
tootmisvahendite alakoormuses oleva majanduse fookus müügitööle, kus on oluline eristuda
ja meelde jääda. Erinevad kultuurid ongi osutunud allikaks, kust imagoloogid ammutavad
ideid reklaami tarvis. Enam ei saa müüa ainult kinga või hambaharja. Toode vajab ka
kaasnevat kultuuriväärtust, head lugu või pilti. Sama kehtib regioonide ja rahvaste kohta.
Turismil ja kultuurimajandustel on oluline koht regioonide "müümisel" ja nende maine
parandamisel ja see on koos meediaga oluliseks regionaalarengu vahendiks.
Ehkki kultuurimajanduses on analoogselt turismiettevõtlusega tegemist paljude
väikeettevõtete ja vabakutselistega, on siingi toimumas rahvusvaheline koondumine
rahvusvaheliste suurkontsernide kätte. Seda eriti läbi massimeedia, mis “konserveerib”,
vahendab ja toodab suurema osa massikultuurist.
Positiivsed

Negatiivsed

Majanduslikud
suureneb töökohtade valikuvõimalus;
suurenevad elanike sissetulekud, mis tõstab
maksulaekumisi ja parandab elatustaset,
elavneb majandus üldse;
paraneb infrastruktuur

tõusevad kohalike kaupade ja teenuste
hinnad; sh ka kinnisvara hinnad;
töö hooajalisus,
kasutatakse palju importkaupu, mis viib osa
kasumist välja

Keskkonnale
tehakse suuremaid kulutusi nii loodus- kui ka
kultuurikeskkonna
parandamiseks
(restaureeritakse
hooneid,
paraneb
piirkonna väljanägemine

kasvab liiklusintensiivsus, suureneb müra,
reostus, tekivad liiklusummikud, kaovad
loodusmaastikud,
kahjustub looduskeskkond

Sotsiaal-kultuuriline
paraneb teeninduskultuur ja teenuste
kvaliteet;
elustuvad ja säilivad traditsioonid, tekib
kohalik kultuuriidentiteet;
paraneb suhtumine erinevatesse rahvastesse
ja nende kultuuri,

suureneb
alkoholism,
narkomaania,
prostitutsioon, salakaubavedu;
kaob kultuuriline eripära, hävib kohalik
identiteet,
tuuakse sisse võõrtööjõud,
konfliktid kohalike ja turistide vahel,

GLOBAALTRENDID TURISMIS 1997-2010 (World Tourism Organization)
INCOMING
1995
2020
1. INCOMING kokku maailmas
564 miljonit
1,6 miljardit
2. Keskmine kasv aasta kohta 4,3 % (Euroopas 3,1 %)
3. Siseturistide määra suhe välisturistide määra aastal 2020 10:1
4. Maailma elanikkonnast reisib välismaal ainult 3.5 % (7 % kui jätame välja haiguse,
vanuse või majandusliku olukorra tõttu mittereisivad)
Euroopas kõrgeim %: 14
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5. Kasv maailmajagude kaupa (miljonit incoming-turisti):

1995
Euroopa
Ameerika
Ida-Aasia
Aafrika
Lähis-Ida
Lõuna-Aasia
Kokku

2000
335
111
80
20
14
4

564

2010
390
134
116
27
19
6

692

527
195
231
46
37
11
1047

2020 kasvu %
717
285
438
75
69
19
1602

3,1
3,9
7,7
6,0
6,9
6,4
4,2

6. Incoming-turu jagunemine maailmajagude kaupa % aastal 2020
Euroopa
45 % (praegu 59 %)
Ida-Aasia
27 %
Ameerika
18 %
Aafrika
5%
Lähis-Ida
4%
Lõuna-Aasia 1 %

TULUD
1995
2020
1. TURISMITULUD
399 miljardit USD 2 biljonit USD
2. Keskmine kasv aasta kohta 6,7 %
3. Siseturismi tulude suhe välisturistimi tuludesse aastal 2010 3-4:1
OLULISEIMAD TRENDID MAAILMA TURISMIS 1995-2020
MAJANDUS:
1. Jätkuv heaolustumine kogu maailma majanduses
2. “Aasia tiigrite” keskmisest kiirem arengutempo
3. “Uute tiigrite” tähtsuse kasv - Hiina, India, Brasiilia, Indoneesia, Venemaa
4. Suurenev lõhe rikaste ja vaeste maade vahel
5. Valuutade harmoniseerumine jätkub
TEHNOLOOGIA:
1. Kõrgtehnoloogia rolli jätkuv kasv
2. Transporditehnoloogia areng
POLIITIKA:
1. Reisimist takistavate poliitiliste barjääride kadumine
2. Transpordipoliitika liberaliseerumine
DEMOGRAAFIA:
1. Elanikkond vananeb ja töötavate osakaal väheneb
2. Demograafiline liikumissund lõunast põhja
3. Traditsioonilise luterlik-läänemaise perekonna kriis
GLOBALISEERUMINE
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1. Rahvusvaheliste majandusjõudude mõju kasvamine paralleelselt riigivõimu
mõju ja lokaalsete majandusjõudude mõju vähenemisega
LOKALISEERUMINE
1. Identiteedi ja kaasaegsuse konflikt arengumaades
2. Etniliste, religioossete ja sotsiaalsete niššide rolli tähtsustamine
TURISMIMAJANDUSE TRENDID
1. Globaalne
Lokaalne
2. Elektroonilise infovahenduse rolli pidev tõus
3. Fast track travel - turismi protsessuaalne kiirenemine ja lihtsustumine
4. Klient määrab arengutempo oma tehnoloogia kaudu (CD-ROM, Internet, email)
5. Turistide maitse polariseerumine: mugavused
seiklushimu
6. Maailma “tõmbab kokku”
7. Alternatiivturismi kasv (off-tracks)
8. Turismiobjekt kui mood
9. Meelelahutus + seiklus + õppimine: tootearenduse põhimõtted rakendatud
kas ükshaaval või kombineeritult
10. Rohkem tähelepanu objekti kuvandile (image, imago, imaazh) lisamaks
objekti tuntust ja atraktiivsust
11. Kõik jahivad Aasia turiste
12. Keskkonnateadlikkuse kasv
13. Teenindusmajandusest Elamusmajandusse siirdumine
14. Turundus: e-tehnoloogia, segmenteerumine
15. Massiturism
Individuaalturism

 

 

 

MIDA TEEVAD JUHTIVAD TURISMIMAAD - turismipoliitika
1. Turundus - rohkem, keskendunum, agressiivsem
2. Toodete konkurentsivõime parandamine = parem kvaliteedi ja hinna suhe
3. Keskkonnale rohkem tähelepanu
4. Riik kontrollib vähem ja teeb rohkem koostööd ettevõtlusega
5. 78 % vastanutest keskendub turundustöö olulisematele turgudele
6. 77 % vastanutest keskendub turundustöös teatud turusegmentidele
7. 88 % lisab turundust kaugematel turgudel
8. 90 % teeb turundusalast koostööd ettevõtlusega
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47. Side ja Meedia
Side- ehk kommunikatsiooniteenused (viimane mõiste on küll laiem, haarates ka massi- ja
multimeedia) tagavad informatsiooni edastamise füüsiliselt, elektrooniliselt või digitaalselt
ühest kohast teise sõnas, kirjas või pildis.
Elektri leiutamiseni 19. sajandil liikus info sama kiiresti ja samu teid pidi kui
transpordivahendid. Traditsioonilistest sidevahenditest on siiani käigus postiteenus.
Uus sidetehnoloogia võimaldas kiiret infoedastust traadi (telegraaf, telefon) ja “õhu” kaudu
(raadio).
Just sidevahendite kiire areng on turgude globaliseerumise ja infoajastu tekke üks
olulisemaid tegureid. Side abil on edenenud ka transport ja eriti just logistika. Ühtlasi on
massi- ja multimeedia saanud olulisimaks teabelevi ja turunduskanaliks, mistõttu
infoühiskonna kõrval kasutatakse ka mõistet meediaühiskond.
Sidevahendite ja tehnoloogiate areng.
Globaalsed kommunikatsioonisüsteemid on radikaalselt muutunud viimase veerandsajandi
jooksul. Suureks läbimurdeks oli satelliitside kasutuselevõtt 1965 aastal, mil orbiidile
lennutati esimene geostatsionaarne satelliit Intelsat I, mis võimaldas edastada üle ookeani
240 üheaegset kõnet ja kaht teleprogrammi. Sellest ajast on satelliitside areng olnud tormiline
ja koos teiste kommunikatsioonitehnoloogia uuendustega on saanud võimalikuks suurte
infohulkade (teksti, arvandmete, pildi jne) kiire edastamine ükskõik millisesse maailma
paika. Ja hinnas ei ole vahet, kas edastada seda tuhande või kümne tuhande kilomeetri
kaugusele. Intelsat VIII võimaldab edastada juba 112500 kahepoolset kõnet.
Uueks veelgi tõhusamaks ja odavamaks infoedastajaks on optiline fiiberkaabel, mille ühe
juuspeene niidi läbilaskevõime on ca 100000 üheaegset kõnet, millega see võimaldab
digitaalselt kiiresti töödelda edastada väga suuri infohulkasid. See viis just kaugekõnetariifid
“vabalangusse”: uue tehnolooga tõttu peamiseks kuluks (80%) tarbijate ühendamine võrku.
Fiiberoptiliste kaablite ja satelliitsidega pole odavam helistada naabermajja kui Euroopast
Ameerikasse.
Suure panuse info kiirele levikule on andnud ka telefaksi, faksi ja interneti kasutuselevõtt.
Eriti viimane on teinud võimalikuks nn. multimeedia, so. ka elava pildi ja kvaliteetse heli
hõlpsa edastamise ja töötlemise. Kõik need uuendused on tohutult alandanud sideteenuste ja
meediaprogrammide tootmise hinda.
Meediatööstus, õigemini massimeedia- ja meelelahutustööstus on maailmas enim nähtav,
inimeste elulaadi ja hoiakuid mõjutav majandusharu – istume ju iga päev 2-3 tundi teleri ees
ja loeme ajalehti-ajakirju. Meediatööstus tegeleb info: tekstide ja piltide tootmise ja
edastamisega nii elektrooniliselt kui ka trükitult.
Meediatööstuse alla kuuluvad televisioon ja raadio, filmi- video ja muusikatööstus ning
kirjutav press: ajalehed, ajakirjad, raamatud. 2000. aasta Euroopa meelelahutusturu suurus oli
ca 130 miljardit dollarit, millest kirjastustegevuse ja TV-raadio maht oli mõlemal ca 50
miljardit, muusikaäri andis 20 ja kino-video ülejäänud 10 miljardit.
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Maailma meelelatustööstus omab suurimaid käibeid USA-s, kus 2000 aasta hinnati käibeks
ca 260 miljardit dollarit, Euroopas ja Aasias vastavalt 185 ja 110 miljardit. Sealjuures
moodustab tele ca 40%, trükimeedia 40-50% ja muu lõbutööstus (muusika, kino, video) 1015% kogukäibest.
USA turu maht oli 2,5 korda suurem (elanike arv on samas väiksem!) ja Aasia turg
mõnevõrra väiksem (elanike arv on aga märksa suurem). Meediatööstus on kõrgelt arenenud
ja täitunud tarbijaturgudega maadele iseloomulik majandusharu – meelelahutuse tarbijal peab
olema aega ja/või raha.
Meediatööstus allub suurepäraselt uue infomajanduse reeglitele. Nii tekste kui pilte on
võimalik digitaalselt minimaalsete kuludega paljundada ja levitada seal, kus on olemas
vastuvõtuaparatuur või siis trükimeedia puhul levitusvõrk ja lugemisoskus-harjumus. Tänu
globaalsele meediatööstusele saamegi õigupoolest rääkida globaalsest majandusest. Sest kui
globaalsed majandus- ja finantsjõud ei huvitu maailma kaugematest ja vaesematest kantidest,
siis meedia leiab need üles ja toob kauged maad läbi telepildi koju kätte. Meedia on teleri või
raadio näol jõudnud ka kõige vaesemate inimeste kodudesse, kes ei pruugi isegi lugeda osata.
Meediatööstuse kasv on tihedalt seotud sidetehnoloogiatega, mille tormiline areng 20nda
sajandi teisel poolel võimaldab infot ja pilte edastada üha odavamalt. Viimasel kümnendil on
meedia- ja sidefirmad tänu digitaalrevolutsioonile üha enam omavahel seotud:
meediatööstus kasutab samu digitaalseid infoedastuskanaleid kaugsidega. Telekomigigandid
on omakorda ostnud endale meediakontsernide osakuid ja arendavad uusi tehnoloogiaid juba
meedia vajadusi silmas pidades. Ka on varem eraldi toiminud meediatööstuse harud täna
tihedalt läbi põimunud.
Uudiste ja saadete tootmine on analoogselt muu tootmisega üha enam spetsialiseeruv. Info
või saated edastatakse reporterilt või allahankepartnerilt digitaliseeritud kujul peakorterisse,
kus seda töödeldakse eri tüüpi sihtgruppide ja turgude tarvis. Et info on “kiiresti riknev”
kaup, siis on müügieduks oluline värskus ja sobivus kasutajale. See tähendab suuri kulutusi
info liikumise tagamiseks.
Suurem osa maailma meelelahutustööstuse toodangust tuli aastal 2000 seitsmelt viimaste
aastakümnete jooksul liitunud suurkontsernilt: Time Warner, Walt Disney, Viacom, News
Group (USA), Bertelsmann (Saksamaa) Seagram (Kanada) ja Sony (Jaapan), kes omakorda
omavad sadu allettevõtteid (tele- ja raadiojaamu, kirjastusi, kinostuudioid, uudisteagentuure
jm.). Tegelikult on nimetatud gigantide märgitud päritolumaad tinglikud, seda nii paljude
liitumiste ja ülevõtmiste tõttu kui ka meediatööstuse koondamisega USAsse, kus on maailma
suurim ja rikkaim meediaturg, kõike professionaalsem ja arvukam töötajaskond ning
spetsialiseerunud äriteenuste tugi.
Meediatööstus vajab väga võimekaid ja professionaalseid töötajaid, keda on piisavalt leida
vaid suurlinnaregioonidest. Meediatööstust on võimalik ja ka vajalik ülimalt kontsentreerida,
ehkki see samas kasutab territooriumil ülimalt hajutatud hanke- ja levivõrgustikku. USAs on
meediatööstuse keskused koondunud Los Angeles’i (Hollywood) ja New Yorki (kvartalid
Central Park’st lõunas). Seal paiknevate meediagigantide peakorterite haarmed ulatuvad
müügivõrkude näol aga pea kõikjale maailmas.
Suurimateks meelelahutuse tootjateks on 7 hiidkontserni (Time Warner, Walt Disney, Sony,
Seagram, Viacom, Bertelsmann ja News Corp), millest 3 ameeriklast, 1 kanadalane,
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austraallane, sakslane ja jaapanlane. Nii et tegemist on globaalse oligoponiga, mis
märkimisväärselt põhineb LA filmi ja teleproduktsioonil: ka väljaspool Ameerikat välja
kasvanud ettevõtted omavad suuri osalusi Hollywoodi ettevõtetes. Niisamuti on need
hiidkontsernid “käppapidi” üksteise ettevõtetes, omades seal osalusi.
Ka uudised on kujunenud meelelahutuse osaks ja meelelahutuslikuks: on see siis Afganistani
sõjapiltide ja reportaažide edastamine või “kuumade kohtuprotsesside” edastamine.
Väljamõeldud meelelahutus ei saa iial reealuse vastu ja sellest on meediahaid väga hästi aru
saanud. Tänapäevane meediakorp on analoogselt auto- või elektroonilise tööstusega jaotatud
erinevate töölõikude vahel, kus alginfot töötlevad kümned inimesed ja kus info edastatakse
sobivaks vormituna kümnetele eri agentuuridele.
Teles loodavad inim- või muinasjutustaarid on ülimateks magnetiteks müügi- ja reklaamitöö
korraldamisel: vastavad “superkangelased“ on kaubamärkideks – magnetiteks, millega
haaratakse inimeste tähelepanu ja mille abil müüakse kaupu. Ometi võib ju reklaami tootmist
pidada kunstiliigiks (nii nagu ka turunduseks) ja seega ka kultuurimajanduse osaks, sest eriti
hästi müüvad just kunstiliselt kõrgtasemel klipid. Loomulikult on reklaamiturg
meelelahutusturuga üdini läbi põimunud, nii nagu see meile ka teleekraanilt paistab. Reklaam
omakorda maksab kinni meelelahutuse: kui 1987 oli USA televisioonitulud kokku 36,5
miljardit $ ja reklaam moodustas seal 23 miljardit (ca 65%), siis 1997 oli TV käive 75,8
miljardit ning reklaami osa seal 42 miljardit (ca 55%). See tähendab, et inimesed on
reklaamist tüdinud ja on nõus pigem meelelahutuse eest maksma, et sellest pääseda.
Meelelahustööstuse gigandid on samas ühte heitmas ja üles ostetavad
telekommunikatsioonihiiglaste poolt, kes saavad tagada kaabli või siis satelliidikanali iga
tarbija koju. Digitaalne saateedastus võimaldab kombineerida telepildi multimeedia ja arvutite
DVD-dega ja tagada ühtlasi sadade kanalite edastuse kaabli või satelliidi vahendusel.
Niisamuti toimub integratsioon softi tootvate firmadega, kes valmistavad vastavaid liideseid.
Nii toimub kultuuritööstuses tegelikult veelgi suurem geograafiline koondumine kui see oli
finantsvahenduses: valdav osa meelelahutusest toodetakse ja vahendatakse LAs paiknevate ja
sealsete firmadega seotud kompaniide poolt – sealt siis ka amerikaniseerumise kriitika. Samas
toimub nii erinevate saadete tootmine ja ülesvõtmine kui ka jaotus ja tarbimine üle maailma.
Filmi, ja eriti digitaalse filmi või saate näol on tegemist tüüpilise informatsiooniga, mida saab
lugematul arvul kopeerida ja küllalt väikesete kuludega lihtsalt edastada. Samas võimaldab
arvutitehnoloogia mitmeid seniseid kulukaid eriefekte edukalt animeerida ja sellega kulusid
kokku hoida. Mis muidugi ei ole tähendanud, et meelelahutusprojektide eelarved oleksid
vähenenud.
Telekommunikatsioonide ja interneti levikuga vahemaad tinglikult vähenevad,
meelelahutus ja info saavad kergesti ületada riigipiire. Ühe maa kultuuri ja moraali normid
tungivad hoopis teistsuguses kultuuriruumis elavate inimeste kodudesse.
Elektrooniline meedia levitab informatsiooni ja ideid. Elektroonilise meedia vahendeid on
nimetatud ka vabaduse tehnoloogiateks, väites et nad aitavad kaasa sõnavabadusele. Kuid
ka kõige liberaalsemates ühiskondades piiratakse mingil määral sõnavabadust.
Eksisteerivad seadused pornograafia, laimu, terrorismi ja pettuse vastu ning kaubamärkide
ja ideede kaitseks. Elektrooniline meedia võimaldab lihtsalt koguda infot inimeste kohta.
Uued sidevahendid levivad üle riigipiiride. Teenused võivad üle kolida riikidesse, kus
seadused on liberaalsemad, tekitades offshore maid pornograafia, hasartmängude, ja
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intellektuaalse omandi kaitse seaduste rikkumiseks ja maksudest kõrvale hiilimiseks.
Paljud riigid näevad internetis ohtu oma kultuurile, moraalinormidele ja religioonile.
Näiteks Prantsusmaa president Chirac on mures prantsuse keele järjest väheneva
osatähtsuse pärast.
Info võib digitaalsel kujul liikuda mitmetes erinevates võrkudes ja seda saab vastu võtta
erinevate kanalite kaudu. Varem pöörasid demokraatlike riikide valitsused vähe tähelepanu
sellele, mida nende kodanikud üksteisele eravestluses ütlesid. See-eest jälgitakse hoolikalt,
milline info liigub ajalehtedes, televisioonis, raadios.
Uute kommunikatsioonide tõttu hakkavad era ja avaliku piirid ähmastuma. Sama võrgu
kaudu võivad liikuda ajalehed, ringhääling ja erakirjad; sama terminaal võib kõik need
vastu võtta. Info, mis alguses oli privaatne, nt elektronkiri, võib muutuda avalikuks
(riputatakse üles interneti leheküljele).
Internet võib kaitsta privaatsust, näiteks jutukas ei tea keegi, kes sa täpselt oled, kuid väga
paljud teavad sinu interneti huvidest. Valitsused ja ettevõtted teavad indiviidide
käitumismustritest rohkem, kui kunagi varem. Inimesi, kes on ühendatud interaktiivsesse
võrku – telefoni, kaabel- või satelliittelevisiooni või interneti kaudu – saab jälgida mitut
moodi. Ettevõtted, mis lasevad klientidel ennast interneti kaudu registreerida ja arveid
maksta, teavad palju oma klientide eelistustest, sissetulekutest ja tarbimisharjumustest. Kui
selline info on talletatud elektroonilisse andmebaasi, siis muutub see potentsiaalselt
kättesaadavaks valitsustele, tööandjatele ja häkkeritele.
Valitsuste kontroll ebasoovitava info üle on võimalik, kuid see eeldab suuremat
isikuvabaduste piiramist. Kui inimesed tahavad halvasti käituda viisil, mis teisi ei kahjusta,
siis on odavam lasta neil seda teha, kui neid takistada
Massimeedia - peamine müügivahend
Massimeedia on raadio leiutamist alates olnud peamine poliitilise või rahavõimu
propagandavahend, mistõttu see oli pikka aega riikide poliitilise eliidi vahetu kontrolli
(tsensuuri) all. Globaliseeruvas turumajanduses on meedia poliitiliste liidrite suvast ja 20nda
sajandi rahvusriiklikust propagandast mingil määral vabanenud (diktatuuririikides on see
siiski jätkuvalt võimude kontrolli all).
Teisalt on tohututes mahtudes kasvanud meedias edastava reklaami – turujõudude poolt
tellitava ja kinnimakstava ajupesu maht. Massimeedias edastatava reklaami abil loovad
ettevõtted kaubamärke ehk brände. Meedias müüakse kaubamärki mitte niivõrd kaupa
ennast. Selleks kasutatakse sihtgruppide emotsioonidele ja ilumeelele mõjuvat kunsti ja
reaalelu meedias modifitseeritud kujutisi.
Eriti jõudsalt kasvanud meediaga integreerunud eluala on sport, mis naelutab miljardid
inimesed tugitoolidesse vaatama kaasaegsete gladiaatorite: rallisõitjate, poksijate, suusatajate
või(s)tlusi. Tuntud tippsportlaste reklaamihonorarid küünivad sadadesse miljonitesse
kroonidesse aastas. Sportlaste ka spordiklubide raha tuleb ennekõike ettevõtete
müügieelarvetest, brändikaupu tootvad ettevõtted omakorda osalevad spordikesksute a la
Saku Suurhall ja A le Coq Arena rajamises.
Meediakangelased müüvad ennast ka ise kaubana. Tuntud lastesaadete (Teletupsud, Muumi,
Miki-hiir jt.) telelaskujudest on kaubamajade mänguasjade osakonnad lookas, avaldatakse
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kalleid koomiksiraamatuid ja mõistagi kasutatakse neid tegelaskujusid teistele kaupadele
trükitult viimaste müügiks.
Meedia, mis oli 20nda sajandi alguses elanikkonna propaganda- ja valgustusvahendiks, on
täna olulisel määral inimeste tarbimiseelistustega manipuleerija. Ehkki nn. osalusmaksul
põhinevad rahvus- ja regionaaltelevisioonid hoiavad oma eetri reklaamivabana nn.
valgustusliku liini peal, ei suuda nad kahjuks kuigivõrd edukalt võistelda inimese madalatel
tungidel mängiva actionist- ja seksist küllastunud ülirikka globaalse meediatööstusega.
Uus interaktiivne arvuti- või telefonisuhtlusel põhinev multimeedia on toonud kaasa
meediamaastiku sotsiaalsuse kasvu, kus vastavad sihtgrupid annavad tagasisidet ja
kujundavad sellega saadete sisu. Probleemiks on et uues meedias saavad osaleda vaid need,
kellel on juurdepääs. Ka kipuvad aktiivsed marginaalsed grupid seal olema üle esindatud.
Teisalt võimaldabki uus meedia ka väga väikestel ja tundmatutel regioonidel või firmadel
end oskuslikult toimides, ennekõike originaalse ja huvitava toodangu abil globaalsel
meediaturul müüa.
Küll hinnati aga nii uue meedia arenguvõimalusi kui müügijõudu 1990ndate lõpuaastail üle,
mistõttu 2001 sattus kogu uus majandus tõsisesse kriisi. Ei teostunud ennustused
integreeritud kodukeskuste, kolmanda mobiiltelefonide põlvkonna, e-kaubanduse vallas.

Interneti toimimispõhimõtted ja selle mõju majanduse arengule

Lisamaterjal

Vaieldamatult suurimaks globaalseks infovõrgustikuks on kujunenud 600 miljonit kasutajaga
Internet. Interneti näol on tegemist maailma kõige suurema, homogeensema, modernsema,
maksuvõimelisema ja kiiremini kasvava klientide arvuga aglomeratsiooniga. Seal toimivad
kõik aglomeratsioonides olemasolevad eelised (suur turg, tootmist toetavate ja
partnerettevõtete lähedus), kuid puuduvad linnaliste aglomeratsioonide põhipuudused
(keskkonna saastumine, stress, vägivaldne kuritegevus jms.) Interneti kiire kasvu põhjus on
selle aglomeratsiooniefektis: algselt USAs sõjalisel otstarbel rajatud Arpanet ja väikesele
kasutajahulgale kallid infrastruktuurid ületasid 1990 alguseks kriitilise massi ja on tänaseks
läbinud kumulatiivse kasvu faasi.
Interneti kasvu juures on oluline põhikulude (arvutite ja võrgu) fikseeritus: mida suurem on
sealt läbilastava info hulk ja kasutajate arv, seda väiksemad on info edastamiseks tehtavad
kulutused. See tähendab kokkuvõttes, et Interneti taolise võrgustiku laienemiseks on olemas
selged majanduslikud mehhanismid.
Internetistumist ja elektroonilist (ämbliku)võrgustumist peab siiski vaatama ka laiemalt.
Toodete elutüklid lühenevad. Tehnoloogiate areng ja turu muutused eeldavad paindlikku ja
kiiresti reageerivat ettevõtete sisest organisatsiooni. Firmad peavad leidma optimaalse koha
oma tootmise eri komponentidele vähendamaks kulutusi ja riske.
Erinevatel ruumilistel tasanditel kasvab nii ametlike kui mitteametlike kontaktide arv
firmade, koolitus- ja uurimisasutuste ning avalike struktuuride vahel. Teadus- ja
arendustegevuse rahvusvahelistub. Selleks, et ettevõtted saaksid oma tegevust sellises
keskkonnas korraldada, on vajalik efektiivsete infokanalite olemasolu. Internet ja teised
arvutivõrgud, digitaal- ja satelliitside on andnud sellise võimaluse. Internet võimaldab
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kiireid ja usaldusväärseid kontakte mistahes maailma punktis oleva tarnija ja tellija vahel.
Internetil on kõik hea müügisüsteemi omadused, kuid firma ei pea tegema kulutusi selle
otseseks omamiseks või kujundamiseks.
Majanduse globaliseerumine ja tootmise süvenev mehhaniseerimine- spetsialiseerumineefektiviseerumine toob paratamatult kaasa traditsiooniliste töökohtade vähenemise ja loob
vajaduse uute infotöökohtade järele. Majanduse globaliseerumine ja infoühiskonna
pealetung on oluliselt mõjutamas ettevõtete toimimistingimusi. Kasvav konkurentsitase
kahandab kasumeid. Lühenevad toodete elutsüklid sunnivad firmasid evitama üha kiiremini
uusi tooteid.
Üha kasvav arv võrgustikus müüjaid tähendab, et hinnad timmitakse nii tarbija kui müüja
jaoks optimaalseks. Paljusid toodanguartikleid nagu tarkvara, oskusteave, tootekirjeldused
ja mitmesugused teenuseid on võimalik jaotada elektrooniliselt, tehes need potentsiaalselt
kätesaadavaks kõikidele Interneti kasutajaile. Sama kanalit pidi saab suunata ka
rahaülekanded. Internet on kujunemas võimsaks ja odavaks turu-uuringu, turgude loomise ja
tarbijate kontrolli vahendiks.
Ka tarbija poolelt vaadatuna on mitmeid võimalikke eeliseid. Internet on mugav
infopankade, kataloogide ja koolituspakettide sirvimiseks. Võrgu vahendusel saab tarbija
võtta mistahes ajahetkel otsekontakti müüjaga ja paluda toote või teenuse kasutamiseks abi.
Lisaks spetsiifiliste äriliste eesmärkide täitmisele (turustamine ja uuringute teostamine) on
paljud firmad toimetamas 100%-liselt Internetis, seega siis pakkumas informatsiooni
informatsioonist. Ülemaailmse arvutivõrgustiku kiire kasv ja selle tehnoloogiline täiustumine
on võimaldanud võrguga ühendumise üksiküritajatele ja väikeetetvõtetele, luues
võrgustunuile ideaalse keskkonna innovatsioonide loomiseks-levikuks-omandamiseks ja
üldise ettevõtlusliku aktiivsuse arenguks. Globaalne võrk loob pretsedenditud võimalused nii
toodete hankimiseks kui ka levitamiseks. Kui väikeettevõte on juba kord Internetis, siis võivad
nad toota, turustada ja jaotada oma tooteid üle maailma minimaalse kulutuste kasvuga.
Ülemaailmne arvutivõrk loob võrguga liitunuile olukorra, kus ruumiline eraldatus on
väheoluline või täiesti tähtsusetu. Erinevalt traditsioonilistest veokuludest ei sõltu Internetiga
ühinemine reeglina kaugusest, seda muidugi juhul kui baasinfrastruktuur on korraliku
telefonikaabli näol olemas. Me võiksime nimetada selle omaduse poolest Internetti ka
virtuaalseks aglomeratsiooniks. Teisalt tähendab Internetist eemalejäämine silmitsiolekut
pidevalt kasvavate veokuludega.
Igatahes tähendab Interneti säärane omadus ja virtuaalsete firmade ning töökohtade
juurdetulek põhjapanevat muutust majanduse ruumilises paigutuses. Virtuaalsed firmad
vajavad hoopis teistsuguseid tingimusi kui traditsioonilised tootmisettevõtted. Keskkonna, nii
loodusliku, sotsiaalse kui ka kultuurilise olulisus kasvab, füüsilise paigutuse tegurite tähtsus
aga kahaneb.
Selline areng toob kindlasti kaasa olulised muudatused eeskätt suurlinnasiseste töökohtade
paigutuses. Ka ääremaapiirkondadele annab Internet uusi võimalusi, sest võimaldab
kontoritöid teostada eemal nii tootjast kui tarbijast. Seda aga juhul kui ääremaade
infrastruktuur vastab nõutavale tasemele ja kohalik sotsiaalne keskkond on piisavalt
tolerantne ning avatud uut tüüpi mõtteviisile. Paraku on nii üks kui teine suurlinnades
ettevõtetele oluliselt soodsam, mistõttu ääremaadel on oht ilma avaliku sekkumiseta veelgi
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enam alla käia. Sest infotehnoloogiad on mitmete autorite arvates loodud rahvusvaheliste
suurkontsernide poolt ja jaoks ning üha kiireneva tehnoloogilise progressiga suudavad
kaasa minna vaid kõige rikkamad piirkonnad - seega suurlinnad.
HARIDUSTEENUSED
Uusima aja nähtuseks on ka kõrghariduse internatsionaliseerumine, haridusteenuste eksport ja
import. Peamiselt on hariduse eksportijateks USA ja Lääne-Euroopa.
Kõige rohkem ekspordivad kõrgharidust USA eliitülikoolid. Seal on ca 130 uurimisülikooli ja
nende seas siis veel maailmakuulus tipp. Neil on selleks kõige rohkem raha, aga samuti
teadusprobleeme, mille kallal töötades saavutada "toodangu" nõutav kvaliteet. Raha saadi
rikkalt riik-kroonult, firmadelt, eraisikute annetustest. Rahaküllus võimaldas saavutada
hoonete ja seadmete erilise moodsuse ja kõrgema taseme. Teadusprobleeme pakkus võimas ja
kiirestiarenev, maailmas liidrikohal olev majandus. Nn. vaimujõudu oli USA ajaloos küll
kogunenud vähevõitu, kuid seda oli lihtne importida Euroopast. Eriti suureks toetuseks oli
tagakiusatud juutide ning dissidentide saabumine fašistlikult Saksamaalt ja hiljem Vene
impeeriumist.
Nõnda hakkasid USA eliitülikoolid (peamiselt tuumikosariikides Uus-Inglismaal ning New
Yorgis, aga ka Californias) suurel hulgal välja õpetama noori mujalt maailmast, eriti aga
arengumaadest. Neid aitas seejuures inglise keele laialdane levik endistes Briti asumaades ja
mujalgi. Kõige rohkem saabus üliõpilasi Indiast, Ida-Aasiast, Ladina-Ameerikast ja Briti
asumaadest Kariibias.
Arengumaade üliõpilastele anti õpinguteks USA-s stipendiume ja toetusi nendele maadele
osutatava abi arvel. Kuid paljud lõpetajad ei pöördunud tagasi kodumaale, vaid jäid tööle
USA-sse. Abist kujunes hoopis "ajude äravool". Majanduslikult tuleb seda hinnata
läbikukkumiseks. USA-l kui riik-natsioonil jäi saamata tulu haridusteenuste ekspordist,
arengumaadel - neile lubatud abi. Võitis vaid kitsas kildkond õppureid.
Euroopas on küll teadusproduktsiooni ja nn. uurimisülikoole enam – üle 800, kuid nad on
mõnevõrra killustunud, on kohati küllalt tõsiselt takerdunud traditsioonidesse ja ei evi kuigi
tugevat rakendusuuringute ja arendustöö tausta. Nii ei suuda nad nii edukalt tegutseda ajude
dreenimisel kui Ameerika tippülikoolid.
Vanad ja enamvähem pideva kõrghariduse ekspordi traditsioonid, peamiselt kunagistesse
kolooniatesse, on Briti ülikoolidel ja Sorbonn'il Prantsusmaal. Ekspordi maht on aga
võrdlemisi väike. Mujal Euroopas on see nähtus vähe levinud. Küll on Euroopa tipus
rahvusvaheliste konverentside korraldajana. EL on asunud koondama oma teadusrahasid.
Ainult Venemaal katsetati 60-80-ndatel aastatel mitte üksnes kõrg- vaid ka kutsehariduse
eksportimist arengumaadesse küllalt suures mahus. Kuid eesmärgid olid rohkem poliitilised
kui majanduslikud ja uutes poliitilistes oludes suri nähtus kiiresti välja. Praegu on Ida-Euroopa
muutumas hoopis suureks hariduse importijaks.
Jaapani ülikoolid on küll suured ja rikkad, kuid Jaapani kultuuriline eripära on hariduse
eksportimiseks liig suur. Vähesel määral tehakse seda ainult Koreasse.
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