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Regioonidevahelised eRinevused on 
osutunud küllalt püsivaks nii euRoopas kui 

ka mujal maailmas.

Põhjused

•	 senine tehnoloogiline areng, üleilmastumine ja 

kaubanduspiirangute kaotamine on soosinud ette-

võtluse ja oskuste koondumist. 

•	 majandus rajaneb üha enam teadmusmahuka-

tel tegevustel, mis õitsevad (suur)linnades, kuhu 

koondumine pakub ettevõtetele majanduslikke 

eeliseid tänu paremale tööjõuvalikule ja innovat-

sioonivõimekusele.

•	 inimeste liikumisvalmidus ja -võimekus on üle 

hinnatud: kes on saanud, on kolinud, kes mitte, 

sel puuduvad vajalikud oskused või on selleks 

muud põhjused.

•	 transpordiühenduste parandamine on soosinud 

pigem suuri keskusi ja muutnud kaugemal asuvad 

piirkonnad tagamaaks, mitte iseseisvateks majan-

duspiirkondadeks.

•	 iga regiooni arenguperspektiiv on erinev, mistõttu 

ei ole üksnes ühetaolisi abinõusid kasutav regio- 

naalpoliitika alati parim lahendus.

Tulemused

•	 paljud ääremaad ja stagneeruvad tööstuspiirkon-

nad pole suutnud leida endale kohta „uues majan-

duses“ – töökohti on üha vähem, valik ahtam ja 

oskused ei vasta nõuetele. inimesed tunnevad, et 

muutused majanduses on neid alt vedanud.

•	 liberaalse majandusmudeli järgi pidanuks regio-

naalsed erisused olema ajutised ja kaduma turu-

jõudude mõjul. praegune kogemus viitab, et eri-

sused võivad olla vägagi püsivad.

•	 pärast ajude väljavoolu regioonist asuvad alles-

jäänud „koha kaitsele“ ehk tekib vaenulikkus  

uusettevõtluse või piirkonda saabuvate sisserän- 

dajate suhtes.

linnapiirkondade ja ääremaade vaheliste püsivate ja 

kasvavate erinevuste pinnal joonistuvad välja oma  

hetkeseisundi ja kujuteldava tulevikuga rahulolema- 

tud piirkonnad. kasvav rahulolematus esitab ühiskon-

nale mitmeid väljakutseid, sest ohustab nii riikide 

majanduslikku arengut, sotsiaalset sidusust kui ka 

poliitilist stabiilsust. seda võib juba märgata popu- 

lismi esile kerkimises nii arenenud riikides mitmel 

pool euroopas, usas, aga ka arengumaades.

tavapärane liberaalne majanduspoliitika on muret-

tekitavalt abitu regionaalse ebavõrdsuse probleemi  

lahendamisel, sest ei paku selgeid suuniseid ega põh-

jendusi riigipoolseks sekkumiseks ning loodab, et pi-

kas perspektiivis tasanduvad erinevused turujõudude 

toimel. samas viitab praegune kogemus, et avatud 

üleilmastuvas majanduses puuduvad isetekkelised 

kohanemismehhanismid. pigem vastupidi – näiteks 

töötajate liikuvus on polariseerumist hoopis või-

mendanud ja erineva oskustasemega inimesed on üha 

enam koondunud teatud piirkondadesse.

kui veel 1990ndatel regionaalne ebavõrdsus euroopas langes, siis 
käesoleval sajandil on langus pidurdunud ja mitmel pool isegi järsult 
tõusule pööranud (Alcidi et al. 2018).
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kõigi regioonide võrdselt rikkaks muutumist ei ole 

põhjust eeldada, sest iga regiooni arengut suunavad 

kohalikud struktuursed majandustegurid (haridus- 

tase, teadus- ja tehnoloogiline võimekus, infrastruk-

tuuri ja institutsioonide kvaliteet), mis muutuvad kül-

laltki aeglaselt. igal piirkonnal on oma roll ja funkt-

sioonid laiemas riiklikus majandussüsteemis. seega 

on lähi- ja keskpikal perioodil iga regiooni arengu-

perspektiiv erinev, mistõttu ei ole üksnes ühetaolisi 

abinõusid kasutav regionaalpoliitika parim lahendus. 

pigem tuleks piirkondliku rahuolematuse põhjuste-

ga tegelemisega samaaegselt püüelda selle poole, et 

maksimaalselt ära kasutada ja arendada iga piirkonna 

arengupotentsiaali.

Riiklike strateegiate koostamisel võetakse eestis  

senisest rohkem arvesse piirkondlikke eripärasid ja 

regionaalarengu eesmärke. samas on reguleerimata 

protsess, kuidas arvestada piirkondlike arengukavade 

ja planeeringutega valdkondlike arengukavade ja  

riigieelarve kavandamises (nt maakondlike arengu- 

kavade staatus riiklike investeeringute suunamisel  

on olnud tagasihoidlik).

sarnaselt üldisele trendile euroopa riikides on regionaalpoliitika 
fookus eestis laienenud regionaalsete erisuste vähendamisele suunatud 
’sotsiaalpoliitikast’ regionaalse konkurentsivõime tõstmisele. 

piirkondlike  
erinevuste  
vähendamine

Riigi majandus- 
kasv ja piirkond- 
like erinevuste 
vähendamine

kõikide piirkon-
dade areng ja piir- 
kondlike erinevus- 
te vähendamine

kõikide  
piirkondade  
areng

Riigi majandus- 
kasv

2017 saksamaa
hispaania
Šveits

Bulgaaria
horvaatia
kreeka
ungari
läti
leedu
malta
poola
Rumeenia
slovakkia

tšehhi
soome
prantsusmaa
itaalia
norra
portugal
Rootsi
suurbritannia 
(Šotimaa ja Wales)

austria
Belgia
taani
eesti
iirimaa
sloveenia
suurbritannia 
(inglismaa ja  
põhja-iirimaa)

küpros
luksemburg
holland

2005 saksamaa
hispaania
Šveits

Bulgaaria
küpros
eesti
kreeka
ungari
läti
leedu
malta
poola
slovakkia
sloveenia

tšehhi
taani
soome
iirimaa
itaalia
norra
Rootsi
suurbritannia

austria
Belgia
prantsusmaa
holland
portugal
Rumeenia

luksemburg
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allikas: eoRpa (2017), „Regional policy in a Changing europe: annual Review of Regional policy in europe“.


