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ajandus muutub. Tehnoloogiad vahetuvad
üha kiiremini ning ka
inimeste eelistused ja
hoiakud teisenevad. Seda võib ju
ka eirata, aga ajaloost on teada
kümneid vanast kinni hoidnud
nüüdseks kadunud rahvaid ja
terveid tsivilisatsioone. Muutusprotsesse tundes ja nende kasutuselevõttu ehk ka eest vedades
saab paremal juhul nende kulgu
suunata või vähemalt mõju ette
aimates halvimat vältida.
Aga mis on oluline? Ja kuhu
suunas liikuda? Ning kas pole
ohtu eksida?
Muutuste hindamisel on abiks
stsenaariumid kui võimalike
tulevikumaailmade kirjeldused,
mis lubavad läbi mängida erinevate valikute mõju ja hinnata rakendatavate poliitikate sobivust
ja töökindlust. Stsenaariumid
valmistavad otsustajad – aga
ka ettevõtjad ja elanikkonna
– muutusteks ette, avardavad
nende maailmapilti ja loovad
seoseid esmapilgul väheoluliste
protsesside vahel.
Stsenaariumimeetodit rakendas esmakordselt 1950. aastate
alguses USA mõttekoda RAND ja
sealt edasi juba paljud ettevõtted
ja valitsused. Stsenaariumid
on üksteisest selgelt eristuvad,
sisemise loogika ja põhjendusega
tulevikulood. Erinevalt prognoosist ei ole need seni toimunud
arengute pikendused tulevikku.
Hea stsenaariumi mõõdupuu on
mitte selle täpsus, vaid usutavus,
st loo jutustamine tänasest olukorrast tulevikuolukorrani jõudmiseni, sisemine kooskõla ning
kasulikkus otsuste tegemisel.

Milleks Eesti
regionaalse majanduse
stsenaariumid?

S

uurlinnapiirkonnad on
viimasel paarikümnel
aastal paisunud peaaegu
kõikjal maailmas: põhjuseks side- ja veondustehnoloogiate areng, üleilmastumine

ja kaubanduspiirangute kaotamine, millega raha ja ettevõtete
juhtimine on koondunud üksikutesse keskustesse, ning ikka
veel odav nafta, mis lubab kaupu
vedada teise maailma otsa. Kui
1950-60ndate riiklikes süsteemides nõrgus kasv keskusest
ääremaale, siis globaliseerunud
maailmas liigub suurfirmade
raha ja tootmine odava töö ja
omakorda riiklike meetmetega
välisinvestoritele soodustusi
pakkuvatesse arengumaadesse.
Paljud Lääne (tööstus)piirkonnad, näiteks USA kirdeosa, Detroit (nagu meil Ida-Virumaa) ja
varasemad tugevad põllumajanduspiirkonnad stagneeruvad.
Taanduvad regioonid ei leia
endale „uues majanduses” kohta:
seal on kõrgem tööpuudus, kehvemad teenused ning madalam
elatustase. Kel võimalik, need
lahkuvad. Sealsed inimesed
tunnevad, et riik ja poliitiline
eliit on neid alt vedanud. Kui
liberaalse majandusmudeli pooldajad lootsid, et regionaalsed
erisused on ajutised ja jõukuse
kasvades kaovad – nii nagu see
oligi 1960ndatel –, siis praegused
Lääneriikide näited viitavad keskuse ja ääremaa erisuste kasvule.
Sealjuures ebaühtlane regionaalareng ja ääremaastumine võimendab iseend ning viimase aja
EL-i regionaal-ühtsuspoliitika
meetmed on riigisiseseid erisusi
kasvatanud.
Tulemuseks on olnud peaaegu
kõikjal Lääneriikides äärmusjõudude esiletõus poliitikas.
Vaesunud regioonide pettunud
inimeste häältega on toetust
kasvatanud viimase ajani marginaalsed olnud vasak- ja paremserva parteid.
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Stsenaariumite
tekkeloogika

uleviku maalimisel valis
stsenaariumite ekspertgrupp kaks võtmetegurit. Esiteks raha versus
keskkond. Majandus sõltub
üha enam kliimamuutusega
kohanemisest. Kas jätkuvad
majanduskasvule suunatud
väärtused või saavad valdavaks
keskkonda esmaseks pidavad

hoiakud? Kas majandus muutub
keskkonnasäästlikumaks järkjärgult karmistuvate reeglite ja
nõuete survel (nagu praegu ka
rohepesuks nimetatav biokütuselisandite nõue) võrdlemisi
aeglases tempos või toimub uue
põlvkonna eeskujul väärtushoiakute muutus kiiresti?
Roheliste parteide populaarsus
Lääne-Euroopas kasvab. Noored
nagu Greta Thunberg väljendavad oma vaateid üha enam
tegudega: tarbitakse teadlikult
ökotooteid ja -teenuseid, eelistatakse taimetoitu, minimeeritakse
jäätmeid ja kasutatakse ühistransporti.
Teine võtmetegur on uus tehnoloogia – tööstuse digitaliseerimise lahendused, hajusenergeetika
jt. Kas see muudab tegevusmahu
vähemoluliseks ning teeb väiketootmise taas majanduslikult
mõttekaks? Tehnoloogiamuutus
toimub sageli kiiresti ja ettearvamatult, näiteks nutitelefoni
laialdase kasutuselevõtuni kulus
vaid mõni aasta. Kliimamuutuste
taltsutamiseks suunatud keskkonnapoliitika sunnib süsinikupõhist energeetikat vähendama
ja arendama uusi tehnoloogiaid.
Roheenergeetika ei mahu aga
suurlinna. Energiatootmine saab
ilmselt olema märksa hajutatum
ja see saab mõjutama tootmise ja
elanike paiknemist.
Elukohtade lahedamat valikut
soosib kõikjale ulatuv digi- ja võrgutehnoloogia. Laienev osaajaga
ja virtuaaltöö ning iseendale
tööandjaks olemine lubab tegutseda sobival ajal ja kohas ning
eelistatud keskkonnas. Ihalus
parema, ilusama, rahulikuma,
loodusega kooskõlas oleva, aga
ka odavama elamise järele saab
tagant tõukama Euroopas-Ameerikas juba 1980ndatel toimunud,
aga ka viimasel kümnendil taas
hoogustunud vastulinnastumist,
kus tööturult taanduvad või ka

„Suur-Tallinn“ on neoliberaalne jätkustsenaarium, mis panustab globaalse ja EL-i
raha sissevoolule, naudib iduﬁrmade teket ning rakendab kiirendatud tempos uusi
tehnoloogiaid, mis on jätkuvalt kallid ja erioskusi nõudvad, mistõttu need võetakse
Foto: RASMUS JURKATAM
esmalt kasutusele suurlinnades.

„Kliimamuutused kujutavad endast kõigi
aegade kõige suuremat ja ulatuslikumat
turutõrget.“

Sir Nicholas Stern,
endine Maailmapanga peaökonomist, 2006

osalise koormusega vabakutselised liiguvad suurlinnadest
välja. Kliimamuutuse ja arengumaade poliitilise ebastabiilsuse
eest Euroopasse pressiv immigratsioon soodustab maastumist
omakorda.

Stsenaariumid –
Eesti aastal 2035
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„Suur-Tallinn“ on neoliberaalne jätkustsenaarium,
mis panustab globaalse ja EL-i
raha sissevoolule, naudib idufirmade teket ning rakendab
kiirendatud tempos uusi tehnoloogiaid, mis on jätkuvalt
kallid ja erioskusi nõudvad,
mistõttu need võetakse esmalt
kasutusele suurlinnades. Teh-

noloogia- ja teadmusmajandus
koondub Harjumaale ja veidi
ka Tartusse. Tarbimismispidu
Harjus jätkub: elu on hea, mugavusteenused ja meelelahutus
läheb hästi kaubaks, aga raha
sealt välja ei jõua ja muu Eesti
rahvuspargistumine jätkub.
Maapiirkonnad tühjenevad
elanikest: muutuvad maardlateks ja suvilapiirkondadeks,
kus paikneb lihtsam töö ning
kus saavad hakkama vaid
ettevõtjad/ettevõtlikud. Harjukate rahulolu rikuvad aga üha
kõrgemad kinnisvarahinnad,
ummikud ja kasvav immigratsioon. Kitsaks läheb.
Raplamaa lõheneb kaheks:
Kohila-Rapla ja nende lähialad
saavad rahvast juurde, olles
suuresti Tallinnas tööl käivate
inimeste eeslinnad-magalad.
Maakonna äärealade asustus
aga hõreneb. Põllumajandus-

