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Majanduse keeramine uutele rööbastele 

Saades hr. Veetõusmelt pakkumise esineda ettekandega ,mis haarab  Eesti majandusega toimunut 

nii  iseseisvumise taastamisele vahetult eelnenud perioodil, isesisvumise taastamisel kui selle 

järelaastatel perioodil oli mul väga hea meel. Eelkõige selle pärast, et pahatihti  alustatakse  end 

NSV Liidust lahtirabelnud Eesti ja teiste Balti riikide  majandusülemineku (transitsiooni) 

protsessi kirjeldamist alles alates poliitilisest iseseisvumisest. Põhimõttel, et no mis  siis seal 

plaanimajandusliku valaskala kõhus varem ikka võimalik teha oli.  Või piirdutakse varasema 

perioodi osas vaid viidetega Gorbatśovile, perestroikale ja sel  perioodil  vastu võetud 

mõningatele uutele  üleliidulistele seadustele. Olen  mitmetel  välismaistel rahvusvahelistel 

konverentsidel  tekitanud kuulajates paraja üllatuse kui olen kirjeldanud, et  transitsiooni esimene 

osa tehti Eestis ära tõesti suuresti veel nö valaskala kõhus ja üldse mitte lähtudes NSV liidu 

seadustest vaid Eesti enda seadustest, mis ei pruukinud olla kaugeltki   kooskõlas  NSV Liidu 

seadustega. Eestis on tegeldud puhuti ka usinalt ka sellise omamütoloogiaga loomisega , kus  

Eesti majanduse   normaalsetele radadele pööramise käsitlemist püütakse alustada   alles esimese 

põhiseadusliku valitsuse võimuletulekust 1992. a sügisel jättes varju mitte ainult 1992. aastale 

eelnenud perioodi vaid ka iseseisvuse taastamisele vahetult  järgnenud aasta.  Isegi seda, et  

niivõrd põhimõtteline samm nagu Eesti rahareform toimus mitte selle põhiseadusjärgse  esimese 

valitsuse ajal vaid enne seda ei taheta eriti meenutada. Enamik Eesti majandusülemineku alaseid 

baasilisi  reforme ja institutsiooniloomet oli tehtud ära juba enne  ja  ka Eesti uusettevõtlus oli 

jalad alla saanud juba varasemal perioodil.  

Tahaksin oma  ettekandes rõhutada  kolme olulist momenti, mis kõik aitasid kaasa  Eesti 

majanduse suhteliselt edukale turumajandustumisele ja  järgnevate aastakümnete 

majanduskasvule.  Esiteks: Eesti majandusreformide / majandusülemineku  varane algus. 

Radikaalse reformi idee võttis kuju ja käivitus varem kui teistes tolleaegse NSV Liidu 

liiduvabariikides. Momendiks kui riigisotsialistlik    majanduskeskkond lõplikult  kokku kukkus 

olid mingid alused uues olukorras toimimiseks  juba olemas.  Mis päriselt olemas, mis vähemalt 

peas olemas. Teiseks:  juba algusest peale oli olemas küllalt terviklik nö suur pilt edasise  

majandusliku ja poliitilise  liikumise kohta.  Väljakäidud visioon selle kohta, millisesse 

seisundisse ja mille kaudu peame oma majandusega jõudma  polnud muidugi midagi lõplikku 

ega täielikku, teda sai ja tuli  muutuvates  oludes ja uute teadmiste laekumisel  laiendada  ja edasi 

arendada, luua seal uusi allsüsteeme, aga polnud vajadust teda kui  vananenut kõrvale jätta ja uut 

looma hakata.  Kolmandaks: enamikes majandusülemineku põhilistes küsimustes suudeti  

varasemat liini  jätkata ka peale valitsuste vahetust. Tuli ette puhuti teravat retoorikat, aga pigem 

jätkati eelnevate valitsuste ajal tehtut, ei hakatud seda lõhkuma.   

Pilk tagasi ja natuke võrdlemist.   



Tagantjärgi võiks ju meenutada milline see 1980ndate aastate lõpu Eesti majandus, mida tuli 

teistele rööbastele keerama hakata, siis tegelikult oli. Püüda arvestada selle majanduse 

koguprodukti suurust sh ühe elaniku kohta, mis peaks ju olema  teatud korrelatsioonis ka 

inimeste elatustasemega, ja seda läänes kasutatud metoodika alusel,  on aga väga keeruline.  

Kehtinud ametlikku valuutavahetuskursi aluseks võttes pole  seda teha  mõtet, sest see kurss oli 

täiesti kunstlik.   Majandusinstituudi teadur Teet Rajasalu tegi seeria arvutusi lähtudes erinevate 

autorite poolt taoliste arvutuste jaoks oma majanduslikult sisult sobilikeks  peetavatest 

valuutakurssidest ja sai rea nukraid, aga väga laia spektri ulatuses varieeruvaid tulemusi. 

Kokkuvõtlikult: Eesti majanduse  capita koguprodukt, nominaalselt, mitte ostuvõimega 

korrigeeritult, sest, kes suudab öelda kuidas arvutada sügavas defitsiidimajanduses ostuvõimet , 

jäi  Põhjamaade omast maha umbkaudu kolm kuni seitse korda. Kolm ja seitse on võetavad  

äärmustena, seitse on saadud nn musta turu vahetuskurssi aluseks võttes,   Rajasalu ise hindas, et 

reaalset olukorda näitav number oleks lähem pigem seitsmele kui kolmele.  

Kui püüda hindamisel aluseks võtta erinevad elatustaset ja elu kvaliteeti peegeldavad naturaalsed 

näitajad ei saa me ka eriti targemaks. Mõned näitajad jäid Põhjamaade omadest vähe või olid 

isegi võrreldavad, näiteks televiisorite arv 1000 elaniku kohta, teiste osas  nagu  autode või 

telefonide arv 1000 elaniku kohta ja laste suremus 1000 sünni kohta 3-4 kordsed erinevused.  

Põhjamaadest. Kättesaadavate naturaalsete indikaatorite järgi oli olukord siiski mõnevõrra parem 

kui koguprodukti järgi hinnates, näiteks sellise sünteetilise indikaatori osas nagu eluea pikkus 

jäime Põhjamaadest maha umbes 5% võrra, seega  mitte lausa katastroofiliselt.  Siinkohal 

peaksime aga arvestama ka seda, mida mõõdupuugaga mõõta raske, nimelt kvaliteeti. Vaevalt et 

saab omavahel võrrelda oma kvaliteedi poolest näiteks Nõukogude Eesti keskmist korterit või 

sõiduautot nendega, mida kasutasid meie naabrid Põhjamaades.  Sama võib väita ka elu kohta 

tervikuna. Elu kohta defitsiidimajanduses. Aga kes ei taha olla liiga merkantiilne võib siia lisada 

veel teisi nukraid mälestusi esile kutsuvaid iseloomustusi.     

Võrdluseks.  Praegu jääb Eesti SKT per capitalt Soomest ja Rootsist maha nominaalarvestuses 

natuke enam kui kaks korda, kui kasutame ostuvõimega korrigeerimist, nüüd turumajanduses on 

meil mõtet ka ostuvõimest rääkida, siis on Rootsi ja Soome SKT inimese kohta on Eesti omast 

suurem umbes 1,5 korda. Tõsi, Taani ja Norra on vastavatelt näitajatelt,  Eestist ees natuke enam. 

Kui arvestada Eesti majanduse suurt nn süsteemimuutusest ja endiste geograafiliste 

majandussidemete rebenemisest tingitud kukkumist 90ndate aastate esimesel poolel, siis 

kokkuvõttes ikka väga oluline arenguvahe vähendamine. Aga üle 30 aasta ka kulunud.  

Oluline pole muidugi ainult see, kui suur on majandus vaid ka see, milline ta on. Sellest saab 

välja lugeda ta edasise  arengu võimalused. Lühidalt kokku võttes: 80ndate aastate lõpu Eesti 

majandus oli suurettevõtete majandus (eriti tööstuses). Struktuurilt teenindukomponendi  

absoluutse mahajäämusega majandus. Küllalt avatud majandus, kuid ühepoolselt, ida poole 

jäävatele turgudele suunitletud . Valdavalt riigile kuuluvate ettevõtete majandus, vähemikku 

ettevõtetest võis lugeda vastavalt maitsele kas kooperatiivseteks või pseudokooperatiivseteks. 

Kas  nimetada seda majandust näiteks plaanimajanduseks või käsumajanduseks, selle üle võib 

vaielda. Ma eelistaksin rääkida pigem raskepäraste bürokraatlike kooskõlastusmehhanismide 

baasil toimivast majandusest, mille raames ikka äri ka aeti. Võib-olla oleks õige termin: 



erodeerunud  plaanimajandus.  Rootsis elanud  väliseestlast Rudolf  Jalaka käest küsiti, kui ta oli 

esimest korda Eesti NSVs ära käinud , et kuidas siis on. Jalakas vastas umbes nii: Näljas nad ei 

ole, aga nende ressursikasutus on paroodia.  

Eesti majanduse teistele rööbastele panemine tähendas kõikide eeltoodud märksõnade 

muutumist. See, mis saama pidi pidi olema  ettevõtete suurusgruppidelt mitmekesine majandus, 

paljude väikeettevõtetega. Valdavalt lääneorientatsiooniga ekspordimajandus.  Struktuurilt 

teenusedominandiga majandus. Valdavalt eraomandil baseeruv majandus. Korralikus stabiilses 

makromajanduslikus keskkonnas toimiv turu poolt tüüritav majandus. Ja mis üllatust, juba 

1990ndate aastata teisel poolel meil oligi selline majandus. Kui mitte perfektne kõikide nende 

tunnusjoonte poolest, siis üldjoontes ikkagi. See oli üllatavalt kiire restruktureerumine, aga 

toimus läbi väga tugeva vahepealse languse.  Siit võiks tuletada küsimuse: äkki peab Eesti 

majandus tegema eelseisval perioodil, näiteks seoses rohepöörde või millegi muuga  veel mingi 

oma radikaalsuselt omaaegsega võrreldava suure  ümberstruktureerimise ja kas me siis oleksime 

võimelised sellega näiteks kümne aasta ajaraamis hakkama saama. 

 

IME, tema algusest ja lõpust 

Pole eriti raske fikseerida momenti, millal algas Eesti majanduse pööramine uutele rööbastele. 

Selleks oli kaheldamatult 26. septembril 1987. a. ajalehes „Edasi“ avalikustatud nn nelja mehe 

ettepanek allakirjutanuid oli küll neli meest, Edgar Savisaar, Siim Kallas, Tiit Made ja Mikk 

Titma , aga me teame, et sellesse  Savisaare poolt kokkukutsutud ja töölepanud töörühma kuulus 

veel teisigi majandusteadlasi.  

Ettepanekus oli embrüonaalsel kujul esitatud konstruktsioon, kuidas ühendada  kahte tüüpi 

taotlused, taotlus muuta Eesti majandus võimalikult iseseisvaks ja taotlus minna üle 

turumajanduslikule regulatsioonile.  Platvormi elluviimise alustamise esimestest sammudest  

võib rääkida alates  1989. aastast.   

Keerulisem on vastata küsimusele selle kohta, millal nn IME-protsess lõppes. Enamik sel teemal 

sõna võtnutest on pakkunud ja küllalt põhjendatult, et rahareformiga, Eesti krooni 

kehtestamisega   1992. a suvel. Sellega olid praktiliselt kõik turumajanduslikuks regulatsiooni 

baasilised elemendid Eestis olemas. Edasine oli  juba majanduspoliitika teostamine selle  loodud 

regulatiivse keskkonna raames, selle töösserakendamine ja kasutamine. Muidugi ka tema järk-

järguline täiustamine, oli ju 90ndate aastate alguse regulatiivne keskkond hilisemaga võrreldes 

ikkagi väga lihtsakoeline. Jah, riiklike suurettevõtete erastamine oli Eestis oma lõviosas 

rahareformijärgne nähtus, osaliselt oli selle venimise põhjuseks meie kemplused ja eriarvamused 

omandireformi ja   erastamise mudelite osas  (edaspidi sellest lähemalt), samas pole aga selles, et 

suurettevõtete erastamine ja restruktureerimine toimub suures osas mitte enne vaid peale 

majanduskeskkonna  turumajandustmisele sobilikuks kohandamist  ka midagi Eestile eripärast.  

Näiteks 1991. a Maailmapanga ja IMFi poolt avaldatud juhendmaterjali tüüpi artiklis loetakse  

riiklike suurettevõtete privatiseerimiseks  ja ümberkujundamise (privatization and 

restructurisation) normaalseks ajaks kuni kümme aastat, kaks aastat protsessi ettevalmistamiseks 



ja kaheksa aastat läbiviimiseks1. Nii et normaalse turumajanduse toimimiseks vajalikku 

riigiettevõtete erastamist jätkus Eestis  veel mitmele valitsusele: Mart Laari esimene valitsus, 

Andres Tarandi valitsus, Tiit Vähi teine valitsus. Kauemakski. Ja veel kauem võttis aega 

maareform. 

Nn nelja mehe ettepaneku kohta võib väita, et see tekkis äärmiselt õigel ajal. Kui Eestisisene 

reformiplatvorm oleks loodud  aasta või paar varem oleks väljapakutud mudel saanud kujutada 

vaid mingit  turumajanduse ja plaanimajanduse hübriidi ning esialgset mudelit oleks tulnud 

hakata juba kaunis varsti ümber tegema.  Põhjus pole mitte  ainult  poliitilistes piirangutes vaid 

ka kogu selle rahvusvahelise intellektuaalse fooni arengus, mis puudutas endiste 

riigisotsialistlike majanduste saatust. See, et riigisotsialism ei tööta ja on vaja mingit sorti 

majanduslikku liberaliseerimist oli selgunud juba mõnevõrra varem, mis võiks olla aga see 

mudel, millele  nende maade majandusreformid peaksid orienteeruma , polnud  esialgu veel 

kaugeltki selge. Ei osanud sellele küsimusele midagi selgemat vastata ka lääne eksperdid.  

1980ndate aastate esimesel poolel valitses Kesk- ja Ida- Euroopas ka end radikaalseteks  

reformaatoriteks pidajate  hulgas veel  usk , et on võimalik saavutada sümbioos ühelt poolt 

ettevõtete (vähemalt operatiivse) vabaduse ja  riigipoolse   kaudse reguleerimise vahel. Et 

riigipoolse ettvõtete „käsitsijuhtimise“ asemel on õigem variant  nende kaudsem suunamine 

finantshoobadega manipuleerimise teel.  Nagu on hästi näidanud Janos Kornai, mees kelle ideede 

Eestis maaletoomisel on väga suured teened kolleeg Ivar Raigil, taoline süsteem efektiivselt 

tööle ei hakka. Kornai leidis Ungari reformikogemuse baasil, et taoline ministeeriumiametnike ja 

ettevõtete suhe tuleb tuleb  radikaalselt lõhkuda. Kui aga ettevõtted muuta täielikult 

iseseisvateks, siis kerkib paratamatult ka küsimus nende omandivormist. Terminil riiklik omand 

kaob siis ju mõte, riigi käest tasuta saadud varadega opereerivad ja riske võtvad ettevõtete 

kollektiivid või direktsioonid, reaalsuses pigem küll direktsioonid, ei pruugi olla hea mõte.    

1987. aastaks oli eelkirjeldatud nn naiivreformaatorlik  mõttelaad  tõsisemaltvõetavates 

rahvusvahelistes diskussioonides oma aja ära elanud. Üha selgemaks sai, et ka Kesk- ja Ida-

Euroopa majanduste tulevik, kui nad  tahavad majanduses vee peale jääda on ikkagi 

turumajanduses. Kasutades meie  majandusreformaatoreid konsulteerinud väliseesti grand old 

man`i Rudolf Jalaka ühte lemmikformuleeringut: riigi asi peab olema kujundada ilmastikku, 

mitte püüda juhtida vihmapiisku.  Ei plaaniülesannete ega finantshoobade abil.   

Tõsi, Nõukogude Liidu majandusreformaatorite hulgas  domineeris 1987. aastal veel 

naiivreformistlik mõtlemine, radikaalsemad turumajanduslikud ideed  läksid peale raskelt. Eesti 

IME projekt oli NSV Liidu reformimõtte foonst tugevalt  ees, ta oli loodud pigem Ungari jt teiste 

reformimaade kiireltradikaliseeruva majandusmõtte laines. Aga tolleaegses kontekstis ei olnud ta 

üleliidulisest foonist  ka nii palju ees, et taolised mõtted oleks oma turumajandusliku sisu tõttu 

lausa ketserlikeks ja keelatuteks  kuulutada.  1987. a keskpaigaks oli juba näha, et Gorbatśovi 

perestroika NSV Liidu jookseb majanduses umbe ja teatud  huvi ka radikaalsemate lahendite 

vastu oli õhus. Tunduvalt keerukam oli aga tegu  IME ettepanekus sisalduva liiduvabariigi 

 
1 Ettevõtete ja tootmisvara erastamine  osakute jaotamise teel, kui sellele minnakse,  on tegelikult vaid 
erastamisprotsessi esimese osa läbimine, “poolik töö.” Lõppunktiks tuleks lugeda  vara jõudmine nn aktiivomaniku 
kätte. Majandus saab hakata kasu saama alles peale seda.   



iseseisva majandamise mõttega. See mõjus  Moskvas punase rätikuna, selles nähti ja õigusega, 

suurt poliitilist ohtu impeeriumi ühtsusele. Samas puhtmajanduslikult polnud üldises 

isemajandamise vaimustuses ka territoriaalse isemajandamise mõtet niisama lihtne laua pealt 

minema pühkida. 

 

IME muutub riiklikuks majanduspoliitikaks. Uuele majandamissüsteemile minekuks 

ettevalmistumine Indrek Toome valitsuse ajal  

1988. aastal toimusid Eestis tormilised poliitilised sündmused sh Rahvarinde loomine ja 

tegutsema hakkamine, sealjuures ka temapoolne  surve valitsusele vabariigi isemandamise 

toetuseks, suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine ENSV Ülemnõukogu poolt, Lauluväljaku 

rahvaüritused. Silmapiirile kerkivad juba  poliitilise iseseisvumise perspektiivid. Vahetub Eesti 

NSV juhtkond, juhtivatele positsioonidele tõusevad Vaino Väljas ja Indrek Toome. Ideoloogiline 

õhkkond muutub oluliselt. Kui  varem oli IME idee  oli võimulolijate seisukohast võttes 

opositsiooniline projekt, esialgu aktsepteeriti tööd kontseptsiooni edasiarendamise kallal  vaid 

selle tõttu, et avalikkus seda väga tugevalt toetas, siis  eriti peale  suveräänsusdeklaratsiooni 

vastuvõtmist  hakka kuju võtma lootus, et  kontseptsioon saab Eestis ametliku toetuse ja selle 

alusel on Moskvas võimalik läbi suruda  uued iseseisvat majandamist võimaldavad suhted 

keskvalitsusega (Eesti iseseisev eelarve, korrastatud finantssuhted, üleliiduliste ettevõtete 

üleandmine Eesti haldusesse,  ka oma valuuta kehtestamise võimalus). Kuna ka Venemaal on 

demokraatlik liikumine tõusuteel, siis loodetakse  toetust ka Vene demokraatidelt, tugevneb 

koostöö leedulaste ja lätlastega, kes  samuti majandusiseseisvuse ideest tuld võtavad.  1989. a 

kevadel  jõutakse sinnamaani, et kaks IME kontseptsiooni kallal töötanud teadlaste kollektiivi, 

IME Probleemnõukogu lipu all töötav ja Rahvarindega koopereeruv ning nn ametlik valitsuse 

poolt tööle pandud  Rein Otsasoni poolt kureeritav ametlik töörühm võtavad  5. aprillil 1989 

vastu IME koondkontseptsiooni, mis sünteesis mõlema nimetatud töörühma arusaamad2 . 18. 

mail 1989. a võtab  Ülemnõukogus vastu nn IME seaduse.Selles fikseeritakse majandusliku 

iseseisvuse ja turumajanduse printsiibid . Uue komplekse majandussüsteemi juurutamise 

tähtajana pannakse paika juba järgmise, 1990. aasta 1. jaanuar Sellega oli IME projekt 

aktsepteeritud Eesti riikliku majanduspoliitika alusena ja edasi tuleb hakata liikuma lausa 

kiirtempos.    

1989. a varasuvel tegi Eesti NSV uus juhtkond Rahvarinde liidrile  Edgar Savisaarele ettepaneku 

asuda tööle Plaanikomitee esimehena ja võtta enda peale IMEle ülemineku Eesti sisene 

juhtimine. Too võtab ettepaneku vastu, vastavalt kokkuleppele peaks IME Moskvas läbisurumine 

jääma siis valdavalt vabariigi tippjuhtide hooleks.  Tegelikult oli see  juhtkonna poolt suuresti 

sundkäik, rahva hulgas suurt populaarsust omava ja nüüd ka lausa seadusesse raiutud 

kontseptsiooni tuli paratamatult kuidagi realiseerima hakata. Püüda nii keerukat ja komplekset 

programmi, mis pidi, piltlikult öeldes terve majanduse  teist moodi käima panema  lihtsalt 

riigiaparaadi ametnike kaudu ellu viia polnud mõeldav.  Ainuke tee oli panna see programmi 

 
2 Kahe töörühma poolt pakutu harmoniseerimisel ja üksikute lahkhelide lahendamisel andis oma panuse sel ajal 
Ülemnõukogu Presiidiumi juurde tööle asunud  akadeemik Raimund Hagelberg. 



taga oleva opositsiooniliidri enda õlgadele, see võimaldas EKP- l ka pääseda ajutiselt n.ö. tänava 

surve alt.  Tegija vastutab.  Rahvarinde ja Savisaare seisukohalt vaadates oleks mugavam olnud 

jääda opositsiooni, võtta endale vaid „IME valvekoera“ roll ja hoiduda liiga lähedasest koostööst 

EKPga, mis radikaliseerunud poliitilises õhkkonnas niikuinii populaarsusepunkte ei tõotanud. 

Peale küllalt tõsiseid kaalutlusi otsustati väljakutse siiski vastu võtta. Oli ju ette näha, et NSV 

Liidu majandus liigub kokkukukkumise teed ja piltlikult öeldes, eraldi juhitavasse päästepaati  

ümberkolimiseks jäi aega järgi üha vähem. 

Savisaar võttis endaga Plaanikomiteesse kaasa rea IME probleemnõukogu liikmeid, osa neist 

(Enn Roose, Erik Terk, Liina Tõnisson, Ülo Sarv, Urve Nõu, Rait Roosve, lisaks juristidest Arvo 

Junti ) paigutas ta juhtivatele, reformi seadusandlusega tegelevatele ametikohtadele, teised ( Ivi 

Proos, Kalev Kukk, Iris Pettai, Valter Aasmäe ) võeti ametisse nõunikena. Väga olulist rolli 

ülemineku ettevalmistamisel hakkas kandma prof. Uno Mereste, keda võis nimetada 

generalistkonsultandiks. Selle, juba varem omavahel IME eest võitlemise ja selle arendamise 

käigus hästi kokku töötanud majandusteadlaste meeskonnaga kujundati   Plaanikomitee, mis 

nimetati mõne aja pärast ümber Majandusministeeriumiks  turumajandusele ülemineku  keskseks 

juhtorganiks. Lähtudes IME koondkontseptsioonist asuti välja töötama üleminekuks vajalike 

seaduste ja muude normatiivdokumentide käivituspaketti kaasates sellesse töösse ka teisi 

Plaanikomitee töötajaid ja eksperte väljastpoolt (eelkõige „Mainorist“ ) . Käimapandud nn 

seadusandluse konveier hakkas tööle kiiresti ja küllalt sujuvalt, loetud kuude jooksul õnnestus 

ette valmistada terve rida olulisi dokumente.  Kõikide projektide ekspertiisimise ja 

kooskõlastusringide läbiviimine koondati ekspertkomisjoni kontrolli alla, kus juhtivat rolli täitsid 

Enn Roose, keda juba varasemast tööst IME kontseptsiooni kallal oli hakatud naljatamisi 

hüüdma IME peakonstruktoriks ja prof. Uno Mereste.   Tänu „konveiertööle“ õnnestub 

valmistada ette ja võtta veel 1989. a jooksul vastu rida olulisi nn raamseadusi nagu    

ettevõtteseadus,  eelarveseadus, hinnaseadus. Ka  omandiseadus (mis legaliseerib eraomandi kui 

turumajanduse jaoks olulise omandivormi). Paralleelselt valmib ka pangaseadus. Põhimääruste 

väljatöötamine  uute ettevõtlusvormide tarbeks nagu aktsiaseltsid aitab kaasa massilisele uute 

väikeettevõtete tekkele. Ka paljud ettevõtjad, kes on alustanud oma äritegevust formaalselt 

kooperatiividena lähevad üle aktsiaseltside vormile.  

 Aasta lõpupoole hakkab siiski ilmnema üha enam ka tõrkeid. Ehkki  valitsuse määrusega oli 

sätestanud, et Plaanikomitee funktsioonide hulka hakkab kuuluma  teiste ministeeriumide nii 

kontseptuaalne kui operatiivne juhtimine IME-le ülemineku küsimustes, siis taoline „käsuliin“ 

praktikas korralikult ei toimi. Raske on “kõrvalt” juhtida näiteks Rahandusministeeriumi, kellele 

langeb väga mahukas ja keeruline töö ülemineku ettevalmistamisel. On küsimusi, mille osas 

tekivad põhimõttelised lahkhelid. Kuna  pole vähegi realistlikult hinnates ette näha, et 

lähitulevikus suudetakse juurutada Eesti oma valuuta, üleminek uuele majandusregulatsioonile 

peab toimuma aga loetud kuude pärast valmistab reformimeeskond ette nn ostutśekkidel 

põhineva turukaitsemehhanismi. Idee on selles, et töötajad hakkaksid saama osa, näiteks 

veerandi või poole oma töötasust kätte ostutśekkides, mille eest oleks võimalik omandada teatud 

nomenklatuuri ulatuses omandada garanteeritult defitsiitseid kaupu. Asepeaministri posti omav 

Rein Otsason, kellest varsti on saamas loodava Eesti Panga president blokeerib turukaitsemeetme 

idee ristides  selle rünnakuks tulevase Eesti krooni vastu.  Kompromissi ei suudetud leida ka 



Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud ja Plaanikomitee poolt väljakäidud 1990. a 

eelarveprojektide vahel. Plaanikomitee projekt loetakse küll põhimõtteliselt reformitingimustesse 

paremini sobivaks kuid siiski liiga radikaalseks, et seda aluseks võtta. Hakkab üha enam 

tunduma, et teised ametkonnad ja valitsusjuht ei võta eesmärki käivitada  uued 

turumajanduslikud regulatsioonid võimalikult kompleksel kujul juba 1990. a jaanuarist, enam 

tõsiselt ja hoiduvad sellega seotud riskantsematest sammudest. Moskvas ei olnud  ju veel vastu 

võetud ka seadust Eesti, Läti  ja Leedu vabariikliku isemajandamise kohta. Seadus võetakse NSV 

Liidu Ülemnõukogu poolt alles  1989. a 27. novembril ja toob kaasa suure pettumuse. Ehkki 

valitsusjuht Toome püüdis algul jätta mulje, et mõnedele väiksematele puudujääkidele vaatamata 

on seadus meie võit ja  tagab edasiliikumise, siis teksti lähem  analüüs näitas, et Eestile mingeid 

garantiisid iseseisvaks majandamiseks seadus ei anna, kõik jäetakse edasiste läbirääkimiste (loe: 

keskvalitsuse hea tahte) otsustada, sealjuures NSV Liidu seaduste raames. Oma valuutast võis 

vaid unistada. Nüüd oli selge, et Moskva ei ole nõus andma garantiisid majanduse reformimisele, 

üleminekut IME-le selle esialgu kavandatud viisil tulla ei saa. Üha selgemaks saab, et  Eesti 

majanduse tulevik otsustatakse juba poliitilise iseseisvumisvõitluse käigus. Erilist alust uskuda, 

et seda iseseisvumisvõitlust saab  vedada EKP polnud alust.  Sellega oli praktiliselt läbi ka EKP 

liberaalsema poole ja Rahvarinde  koos tegutsemise periood.  

Ehkki reformiseaduste ettevalmistamisel veel üht-teist tehti ne jätkus, muutus lähiaja 

põhiprotsessis keskseks valmistumine 1990 märtsis toimuvateks parlamendivalimisteks.                       

1989 lõppu  – ja 1990 alguskuid iseloomustab tugevnev poliitkonkurents  Rahvarinde ja Indrek 

Toome ümber kujunenud valimisliidu „Vaba Eesti“ vahel.  Ühelt poolt püüab see EKP taustaga 

valimisliit mängida Rahvarinde üle mängus, mida võiks nimetada „Kes on liberaalsem“. RR 

propageerivat mingit ajast ja arust sotsiaaldemokraatlikku ideoloogiat, ei olevat piisavalt 

ärisõbralik, ei tahtvat  anda inimestele vabadust, ei tunnistavat Eesti krooni kiire juurutamise 

vajadust ja tahab seda  asendada mingite mõttetute tśekkidega. Teisest küljest  puhuvad „Vaba 

Eesti“ ringkonnad aga taganemisfanfaari:  IME kontseptsioon kuulutatakse aegunuks, jäärapäine 

püüd seda rakendada viivat  hukatusele. Nüüd olevat asi tõsine ja ajad teised , RRi ja IMEga 

seotud liidrid kui idealistid peaksid kõrvale astuma ja andma võimaluse neile, pragmaatikutele, 

(endistele) kompetentsetele juhtidele, kes ei aja käru kummuli ja suudavad keskvõimuga 

(Moskvaga) läbi saada. Eestil polevat mingit lootust saada  oma  kaubandus- ja maksebilansiga 

iseseisvalt hakkama. Oleme seotud jäigalt NSV Liidu ühtsesse käsumajandussüsteemi; sõltume 

absoluutselt idaturust. Majandamiseks peab olema raha, mis on raha, aga meil on rubla jne. Jõuti 

isegi kuulutamiseni, et  IME koondkontseptsioon oli paraku vaid õhuloss, mil on paremal juhul 

mõtet vaid kui  iseseisva rahvusliku õigusloome harjutustel . Kokkuvõttes:  Valitsus ja 

Ülemnõukogu on olnud juba kolmveerand aastat IME koondkontseptsiooni pantvangid, pange 

konveier seisma ja laske pantvangid vabaks. Meil lihtsalt pole jõukust, et ise majandada.   

Eelnev hädapasunlus kuulus poliitilise retoorika valdkonda, aga asi oli 1990. a lävel tõesti 

piisavalt kriitiline.  Ka Eesti Plaanikomitee eelmise aasta lõpupoole koostatud prognoos rõhutas, 

et järgneval aastal tuleb  arvestada tarbekaupade defitsiidi suurenemisega, kiireneva 

inflatsiooniga, eluasemehankimise võimaluste halvenemise ja elu-oluliste ebamugavustega. 

Ettevõtted peavad arvestama, et  olukord tooraineturul halveneb  kiirelt. Olukorras, kus  



majandusreform pole  käivitunud süsteemselt ja majanduskeskkond oli muutumas väga  raskesti 

prognoositavaks, võib riiklikus omandis olevatelt ettevõtetelt,  kellelt osa tegevuspiiranguid 

maha võetud kuid teised jõus oodata oodata mitte kõrget aktiivsust vaid  pigem lühiajalist ja 

oportunistlikku käitumist, sh  palkade jätkuvat palkade tõstmist.   

Mõned ettevaatlikumad majandusteadlased hoiatasid, et turumajandustumisele forsseeritud 

siirdumine on õigustatud vaid siis, kui  NSV Liidu Plaanikomitee  annab meile garantiid, et 

saame  kogu vajaliku tsentraliseeritult jaotatava kauba nagu naftatooted ja metallid  kätte, eraldab 

meile osa nafta müügi eest saadud dollaritest, nõustub meile meie loomakasvatussaaduste, piima 

ja piimatoodete eest maksma hindu, mis kataksid tõusnud tootmissisendi hinna tõusu jms.  

Teisiti, turumajandusele ülemineku võti on Moskvas: suudame taolised garantiid  välja kaubelda 

saame minna, kui ei suuda ei saa. Reaalne situatsioon oli aga see, et   ehkki Moskva oli jätnud 

oma Balti vabariikide isemajandamisele lubamise seadusega  majandussuhete teemalisteks 

läbirääkimisteks ukse lahti  polnud ta lubanud  tegelikult midagi . Ja ka läbirääkimiste 

raamtingimused olid kõike muud kui rahuldavad. Iga kuuga tugevnes Eestis liikumine  poliitilise 

iseseisvumise poole  ja lootused, et Moskva meie vastu selles olukorras hakkab erilist 

vastutulekut ilmutama ja sellega meie NSV Liidust lahkumise teed sillutama  ei olnud usutavad.  

Kas olukord oli ikka nii lootusetu? 

Prognoosid ja stsenaariumid 1990. a jaanuaris. 

Kõik majandusteadlased muidugi ei mõelnud nii nagu eelmises lõigus refereeriti. 1990 jaanuari 

algul korraldas  IME-ga seotud ajutrust koos mõnede kaasatud ettevõtjate, teadlaste ja 

ametnikega majandusministeeriumist (mis eelmise aasta lõpuni kandis plaanikomitee nime)  

paaripäevase seminari Lohusalus, et n-ö joonistada lahti majanduses ja majandusreformides 

algaval aastal toimuma hakata võivad arengud. Püüti leida variante, kuidas ühendada liikumist 

Eesti iseseisvusele võimalikult kiire turumajandustumisega. Analüüsiti kahte võimalikku 

stsenaariumit, millest ühte tähistati märksõnaga “Tammumine” ja teist märksõnaga 

“Sammumine”. Kriitiliseks momendiks neis stsenaariumides oli see, kui iseseisvumismeelseks ja 

üksmeelseks kujuneb uus  Ülemnõukogu koosseis. Iseseisvumismeelsete saadikute ülekaalu 

üldiselt eeldati, kahtlevamad oldi üksmeele osas.   

„Tammumine“: stsenaarium, mille puhul peale Ülemnõukogu valimisi koostöövõimelist 

parlamenti  ei teki. Valitsusel kui see lõpuks kokku saadakse on mandaat ja tegutsemisvõime 

nõrgad. Koostöövõimetu parlamendi puhul pole muidugi ka alust eeldada, et võiksid käivituda  

konstruktiivsed iseseisvumisläbirääkimised ja ka  radikaalne edasiliikumine Eesti majanduse 

efektiivsemaks ja Moskva keskvõimust vähem sõltuvaks muutmisel on ebatõenäoline.  

Majanduse vaatekohast kirjeldati seda stsenaariumit kui tõmblevate ja poolikute 

majandusreformide stsenaariumit. Märksõnadeks ebajärjekindlus ja oportunism.  Näiteks 

põllumeeste survele järele andes laseb valitsus tõusta põllumajandussaaduste hindadel, see aga 

tekitab tugeva tagasilöögi tarbijate poolt, mis sunnib jällegi sunnib valitsuse ülejõukäivatele 

lubadustele seoses dotatsioonidega ja/või uuesti hinnatõusude külmutamisele. Rahul pole 

lõppkokkuvõttes keegi.  



Prognoositi, et taoline ilma selge strateegilise orientatsioonita majandusliku lagunemise olukord 

ei saa kesta üle poole aasta , tõenäoliselt viib see teravale poliitilisele kriisile ja 

arengupöörangule veel  varem. Edasi võis tõenäoliseks pidada kahte arengurada.  Esimene: 

mingil viisil siiski, näiteks 1990. a hilissügisel või talvel suudetakse siiski mingid põhimõtted 

kokku leppida   ja enam-vähem tegutsemisvõimelise valitsuse moodustada.  Teha seda pole 

muidugi kerge, probleemiks on lisaks Ülemnõukogu sisestele erimeelsustele ka parlamendivälise 

opositsiooni surve mõlemalt tiivalt. Samas, kui vajalikud kokkulepped ka saavutatakse on 

lähteseisund edasiliikumiseks oluliselt halvem kui see oli kevadel. Vahepeal on majanduslik 

lagunemine jätkunud, võimalused edu saavutamiseks nii poliitilisel kui majanduslikul rindel 

oluliselt halvenenud.  

Teist võimalikku üleminekut   „tammumiselt“  võiks markeerida   „sööstuna iseseisvuse poole“. 

Nähes majanduse allakäiku , situatsiooni muutumist juhitamatuks  ja tajudes ohtu, et 

Ülemnõukogu prestiiź võib laguprotsesside jätkumisel üldse nullistuda  pannakse kõik ühele 

kaardile,  Ülemnõukogu kuulutab end Asutavaks Koguks ja alustab Moskvaga läbirääkimiste 

teed hüljates kiirendatud liikumist poliitilise ja riigiõigusliku iseseisvuse suunas. Riskiaste on aga 

sel juhul ülikõrge: vastuseisuvõime majandusblokaadile praktiliselt olematu, elanikkond kas 

langenud depressiooni või  hüsteeriasse.  Nn internatsionalistide ässitustöö, vene elanikkonna 

vastuaktsioonid on sel juhul enam kui tõenäolised. “Sööst“ saab olla edukas ainult juhul kui Lääs 

otsustab seda väga tugevalt toetada. 

„Sammumine“: stsenaarium, mille puhul Ülemnõukogu valimiste järel tekib koostöövõimeline 

parlament ja suudetakse moodustada teovõimeline valitsus. Alustatakse läbirääkimisi  NSV 

Liiduga poliitilise iseseisvuse ja sellega seotult ka  edasiste majandussuhete korraldamise üle. 

Ehkki ei eeldatud, et  iseseisvusläbirääkimised hakkavad kulgema kiiresti ja  kergelt  peeti 

vajalikuks, et  majandusreforme tuleb jätkata nendega paralleelselt. Reformide lõpetamist eeldati 

siiski juba  läbirääkimiste lõppemise järgses soodsamas ja stabiilsemas keskkonnas. Selleks ajaks 

peaks olema ette valmistatud ka üleminek oma rahale. Hindade liberaliseerimist kuni 

läbirääkimiste lõpulijõudmiseni pidurdada ei peetud õigeks. Eeldati, et  hinnareformi peaks 

eelnema maksureformile. Ka omandi  transformatsiooni määratlevate seadusaktide vastuvõtmist 

peeti küllalt kiireks ülesandeks. Eeldati,  et vabastatud või vähemalt osaliselt vabastatud hinnad 

koos soodsa ja selge maksukeskkonnaga loovad inimestele motivatsiooni paigutada nn 

aktsioneerimise kaudu oma raha esialgu riigile kuuluvate ettevõtete aktsiatesse või võtta 

ettevõtted rendile. Optimistlikult eeldati ka seda, et  atraktiivsete ettevõtlusvõimaluste tõttu on ka 

üleliidulises alluvuses olevad ettevõtted huvitatud kiirest, st juba enne poliitiliste läbirääkimiste 

lõppu toimuvast ületulekust Eesti alluvusse. Eriti juhul kui on loota Eesti riigi poolseid abinõusid 

nende ümberprofileerimise toetamiseks. 

Probleemid, mida nähti ette selle stsenaariumi puhul:  inflatsioon, tsentraliseeritud varustamise 

kokkukukkumine NSV Liidus ja sellest tulenevad järelmid Eestile, kaubaturu tasakaalustamatus 

ja rubla väärtuse kiire langus, kaupade suurenev väljavedu, mida ei suudeta kontrollida, 

võimaluste puudumine elanikele elukalliduse tõusu piisavaks kompenseerimiseks. Lääneriikide 

ettevõtete motivatsiooni investeerida Eestisse enne iseseisvusküsimuse lahendumist loeti 

madalaks, ehkki mitte päris lootusetuks. Ka olukorda, mis võiks tekkida 



iseseisvumisläbirääkimiste soodsa lõppemise järel, ei nähtud eriti roosades värvides. Arvati, et 

kui  pärast iseseisvumist õnnestub  jätkata kaubanduslikke sidemeid NSV Liidu vabariikidega, 

nüüd juba ettevõtetevaheliste otsesidemete vormis ei hakka  need suhted   tõenäoliselt eriti 

kvaliteetselt toimima. Põhjusteks  üldine madal lepingukultuur ja laos, võib-olla ka  sealsete 

riigiorganite mitte kõige parem suhtumine Eestisse kui „lahkulöönud“ riiki. Peeti vajalikuks 

orienteeruda lääneriikide turgudele, mis on küll atraktiivsemad, kuid kuhu jõuda ja kinnituda on 

keeruline.  

Reaalne sündmuste areng Eestis kulges valdavalt pigem esimese stsenaariumi rada: 

isesisvumismeelsete ülekaal, valitsus saadi paika enam-vähem  normaalse aja jooksul. 

Ühesõnaga: läks sammumiseks. Suurest üksmeelest oli asi siiski kaugel, juba päris valitsuse 

algusaegadest algasid ja katkestasid perioodiliselt valitsuse tööd  mängud nimega  valitsusjuhti 

kukutamine. Millistel motiividel, see jäi tihti segaseks. Iseseisvusläbirääkimised NSV Liiduga 

jäid venima, õigemini, Moskva külmutas need, õieti alustamatagi.  Majanduskeskkond halvenes, 

eriti just 1991. aastal, reforme küll jätkati, kuid tugevate piirangute raames. Kokkuvõttes:  

võimulolev valitsus sai kaela esimeses stsenaariumis prognoositud raskustele lisaks ka üht-teist 

teise stsenaariumi „varalaekast“.   

 

 

Savisaare valitsuse aeg: turumajandustumine  vabakssaamise  kontekstis  

1990. a valimised Ülemnõukogusse võitis Rahvarinne ja sai selle tagajärjel võimaluse 

moodustada valitsus.  3. aprillil kinnitati valitsusjuhiks, tõsi küll – marginaalse häälteenamusega, 

Edgar Savisaar. Vastvalitud  Ülemnõukogu kuulutas välja üleminekuperioodi riigi iseseisvumise 

taastamiseks. Loomulikult muutis see samm ka kogu majanduse iseseisvustamise ja 

turumajandusele ülemineku konteksti.  

Valitsusprogrammis oli rõhutatud, et ametisse astuv valitsus asub tegutsema keerulistes  

tingimustes, kus strateegilisi otsuseid tuleb teha konfliktses ja ebamäärases olukorras. Eesti 

iseseisvuse taastamine on välja kuulutatud, samas jätkub NSV Liidu võimumehhanismide poolne 

surve. Rõhutati, et majanduse osas seisab valitsuse ees vastuoluline ülesanne. Tuleb minna üle 

turumajandusele, võimalikult kiiresti ja efektiivselt asendada vanad käsumajanduslikud 

struktuurid uute, iseregulatiivsete mehhanismidega, samal ajal aga säilitada süveneva 

majanduskriisi tingimustes majanduslik ja poliitiline stabiilsus, vältida destruktiivsete protsesside 

mõjulepääsemist. Vastasel korral võiks ohtu sattuda riigi iseseisvumise protsess.   

Valitsusprogrammis oli deklareeritud üheselt, et turumajandustumise reforme ei saa jätta ootama   

ei poliitilist iseseisvumist ega oma valuuta sisseseadmist, nendega tuleb edasi minna. 

Möödapääsmatu on hinnakujunduse liberaliseerimine,  reformi esimeses staadiumis ei räägitud 

veel hindade lausvabastamisest, vaid hinnareformist,  vähendamaks eelarves dotatsioone. Lubati 

luua paindlik süsteem, kompenseerimaks elanikkonnale elukalliduse tõusu. Rõhutati, et 



riigieelarve tuleb teha reaalsust arvestav, minekut negatiivsele eelarvele kui lahendit ei 

aktsepteerita. 

Postuleeriti, et tegemist on esialgu  reformide esimese  etapiga ja et  selles staadiumis pole alust 

veel  loota otsustavat majandusliku efektiivsuse tõusu. Seda staadiumi tuleb käsitleda kui 

üleminekut reformi süvendatud etappi, mis saab toimuda peale turumajanduskeskkonna arengut 

ja juba määratletumas poliitiliste ja majanduslike välissuhete seisus. Süvendatud etapi 

tunnusjoontena olid välja toodud suurettevõtete erastamine, üleminek normaalsele 

tootmisvahendite hulgikaubandusele, normaalse finantskeskkonna väljakujunemine (selle 

eeldusena peeti silmas ka oma valuutat), ka Eesti majanduse suurem seostatus lääneriikide 

kapitaliga.  

Programmis rõhutati, et lootus ettevõtluse arengule riikliku omandi domineerimise baasil oleks 

põhjendamatu, ettevõtluse lahtiriigistamisele nii uuseraettevõtluse tekke kui privatiseerimise teel  

pole alternatiivi. Valitsusprogramm oli esimene reformidokument Eestis, kus üritati lähemalt 

avada sellist kategooriat nagu privatiseerimine (erastamine) ja selle läbiviimise teid. Reformi 

esimesel etapil peeti vajalikuks tegelda eelkõige  nn väikeprivatiseerimisega, so väikeettevõtete, 

eelkõige teenindus- ja kaubandusettevõtete privatiseerimisega. Suurettevõtete erastamist saab 

alustada, kuid nende massilisem erakätesse müük oli  kavas läbi viia süvendatud reformi etapil, 

st stabiilsemate väliskeskkonnasuhete ja Eesti oma raha olemasolu tingimustes.  

Lõppkokkuvõttes pidid riigi omandisse jääma ainult üksikud infrastruktuuriettevõtted.  

Kui eelmisel aastal oli turumajandusreformide keskuseks olnud ühemõtteliselt Plaanikomitee 

(mis hiljem kujundati ümber Majandusministeeriumiks), siis nüüdne situatsioon kujundati 

mõneti teistsuguseks. Majandusministeeriumil (minister Jaak Leimann ) jäi küll 

majandusülemineku korraldamisel küll oluline osa, kuid seda eelkõige uute ettevõtlusvormide ja 

erastamise osas (nende teemadega tegelesid Erik Terk ja Liina Tõnisson) , oluliselt tõsteti neis 

küsimustes Rahandusministeeriumi osa ( minister Rein Miller ), kuhu siirdus aseministriks ka  

IME eelarve- ja maksupoliitika põhiideoloog Enn Roose. Tihedalt seostus reformipoliitika 

teemadega ka  tööminister Arvo Kuddo ja justiitsminister Jüri Raidla valdkonnad. 

Ministeeriumide juurde loodud ametitest olid turumajandustumise aspektist küllalt kesksel kohal 

Välismajandusamet ( Mehis Pilv) ja erastamisega tegelev Riigivaraamet (Ardo Kamratov).  

Seega oli reformitemaatika valitsuses eelmise valitsuse ajaga võrreldes oluliselt enam hajutatud. 

Kuna majanduse strateegiliste küsimustega tegeles periooditi väga intensiivselt ka valitsusjuht 

ise, siis säilitas ta enda juures ka oma varasemad majandusnõunikud.  

Kui 1989. a lõpul 1990. a algul, st veel Indrek Toome valitsuse ajal  toimus majandusülemineku 

osas põhiliselt seaduste ja muude vajalike dokumentide ettevalmistamine, siis järgneva,  1991. a 

mais oma tegevust alustanud Rahvarinde valitsuse majandusalane tegevus kujunes hoopis  

mitmepalgelisemaks. Lisaks muule lisandus ka veel poliitiline komponent: selleks et kaitsta end 

NSV Liidu keskvalitsuse löökide eest ja kompenseerida üleliidulise majanduse 



lagunemisprotsesse püüti luua nii koalitsioone mõttekaaslastega teistes liiduvabariikides ja 

püstitada majandust puudutavaid küsimusi ka välisriikides aetava diplomaatia raames.    

Tundub, et NSV Liidu keskvalitsus ei osanud või ei soovinud isemeelselt käituva Eesti suhtes 

selget seisukohta võtta. Ühest küljest ta justkui ei tunnistanud kogu Eesti iseseisvumisega seotud 

tegevuskurssi, ei poliitilist ega majanduslikku, samas aga ei reageerinud ka eriti ägedalt kui Eesti  

üleriiklikke reegleid küllalt järjekindlalt lihtsalt  ignoreeris. 1989. a detsembris vastuvõetud 

seaduses Eesti, Läti ja Leedu kohta oli ette nähtud peale vastavaid läbirääkimisi neile 

vabariikidele nn ühekanalilise eelarve kehtestamine. Tegelikult ametlikke läbirääkimisi nn 

liidumaksu üle ei  toimunud, küll aga eraldati Eestile lihtsalt NSV Liidu eelarvest teatud summa 

raha iseseisvaks kasutamiseks, seejärel küll võeti mingi osa sellest jälle tagasi. Esialgu käis kogu 

arveldamine NSV Liidu Keskpanga kaudu, võimalusi vastu vaelda eriti ei olnud.  Väga tõsiselt 

tuli võtta probleeme nn tsentraliseeritult jaotatavate ressurssidega nagu naftatooted, metallid, 

medikamendid ja muu taoline. Valitsuse kriisiprogrammides arvestati isegi variantidega, kus 

taoliste strateegiliste kaupade varud võivad väheneda kuni 60% võrra. Neist ressurssidest tekkis 

kõige enam probleeme  bensiiniga, aga kõige hullemaks  asi siiski ei läinud. NSV Liidu 

keskvalitsus sõltus oma majanduse nadi olukorra tõttu juba väga tugevalt lääneriikidest ja midagi 

Leedu suhtes rakendatud majandusblokaadi taolist rakendada enam ei tahetud, jõhker 

majanduslik kägistamine  oleks Moskvale välispoliitiliselt liiga palju maksma läinud. Eesti 

„kiusamiseks“ muidugi võimalusi leiti, aga need ei seostunud niivõrd ressurssidega kui muude 

võtetega (näiteks Eesti poliitika vastu tegutseva üleliidulise alluvusega ettevõtete assotsiatsiooni 

„Integral“ loomise initsieerimine. Eesti valitsus otsustas panustada  otsesesidemete loomisele  

teiste liiduvabariikidega ning Moskva ja Leningradi linnavalitsustega, kus olid võimule pääsenud 

demokraatlikud jõud. Selles tegevuses  põimus muidugi majanduslik-kaubavahetuslik aspekt 

tugevalt poliitilise mõõtmega: vastuseis NSV Liidu juhtkonna mitte ainult majanduslikele 

aktsioonidele vaid ka poliitilisele pressingule. Niipalju kui võimalik püüti arendada ka 

kaubanduslikke suhteid välisriikidega. Tallinnas hakati alates 1990. a sügisest korraldama nn  

horisontaalse koordineerimise nõupidamisi. Kuidas Eesti suutis hankida endale neil rasketel 

aastatel hädavajalikke materiaalseid  ressursse on  teema, mis vääriks eraldi uuringut. Kõige 

üldisemalt võib nentida, et selles, et kuidagi  saadi hakkama tegutsedes paralleelselt nii juba 

Nõukogude ajal toiminud  kanalite kaudu, seda nii riigi esindajate kui erasektori poolt kui ka 

avades uusi kaubandussidemeid. Tulenevalt perioodi eripärast tuli muidugi kasutada ka kaup 

kauba vastu põhimõtet. Kokkuvõttes nendib materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal  

tagantjärgi, et nn fondimajandus taandus normaalse kauavahetuse ees isegi mõnevõrra kiiremini 

kui eeldati.  

Paratamatult tuli , nii tulenevalt reformi siseloogikast kui tingituna Moskva poolsetest 

baashindade tõstmisest  hindade vabastamisele või  nende järk-järgulisele tõstmisele. Poliitiliselt 

pingelisel  perioodil oli see väga delikaatne teema, mis eeldas   selgitustööd elanikele ja 

hinnatõusude seostamist kompensatsioonimehhanismide rakendamisega raskesse seisu 

sattuvatele elanikekategooriatele. Oktoobris 1990 tõsteti toiduainete hindu, rakendati ka 

kompensatsioone. Aasta lõpul tõusid ka mööblihinnad ja mõnevõrra tagasihoidlikumalt 

kergetööstustoodangu hinnad. Jaanuaris toimunud hindade tõstmine, mis oli sisuliselt paratamatu 

tooraine ja kütuste kallinemise tõttu, tuli poliitilistel põhjustel küll pärast impeeriumimeelsete 



elanike korraldatud proteste ja rahutusi ajutiselt külmutada.  1. juulist  1991 toimus liha ja 

piimatööstuse hindade vabastamine.  

Hinnates kõrvaltvaataja pilguga hindadetõstmise ja kompensatsioonide kehtestamise protsessi 

iseloomustas  Rudolf Jalakas seda kui ootamatult sujuvalt läbiviidut ja tunnustas valitsust, kes on 

suutnud nii plahvatusohtliku protsessi ilma lausdoteerimist kasutamiseta läbi viia. Lugedes Edgar 

Savisaare memuaare Peaminister ei jää protsessist küll väga sujuvat muljet. Savisaar kirjeldab 

kui palju vaeva tal kulus mitmesuguste seltskondade veenmiseks ja kui raskelt läksid sellealased 

parlamendidebatid. Mingit pidi on ju selge, et rahvasaadikud kaitsesid oma elektoraatide huve ja 

huvid  olid osaliselt  ka erisuunaliste huvidega. Savisaar nendib, et nende debattide tulemusena 

kaotas ta parlamendis nii mõnegi varasema pooldaja.   

Üldiselt on Savisaare valitsuse käitumist hindade liberaliseerimisel peetud ettevaatlikuks ja 

mõõdukaks. Arvud ja võrdlused just seda ei näita.  Eesti iseseisvumisel augustis 1991 oli 60% 

hindadest vabad, 30% olid reguleeritavad ja 10% fikseeritud riiklikud hinnad (eelkõige hinnad 

ressurssidele). Võib  nentida, et umbes taolisele proportsioonile oli Kesk- ja Ida-Euroopa maades 

jõutud alles majanduse stabiliseerimisprogrammide käigus, st hiljem.                         

Tervikuna võib kindlasti edukaks  lugeda  1991. a algusest käivitunud maksu- ja 

eelarvesüsteemi, mis  osutusid küllalt terviklikeks ja funktsioneerisid rahuldavalt suhteliselt 

madala maksukoormuse juures. Nii üksikisikute kui ettevõtete maksustamise skaalad olid 

progressiivsed, kolme astmega. Maksusüsteem osutus valdavas osas inflatsioonikindlaks, see 

võimaldas vältida riigieelarve defitsiidi teket. Erinevalt NSV Liidust ei kaotanud Eesti eelarve 

ega kohalikud eelarved 1991. aastal oma tulubaasi. Diskussioonid maksudokumentide üle ei 

olnud Ülemnõukogus lihtsad ja ähvardasid blokeeruda. Seetõttu läks valitsus sellele, et kehtestas 

need algul valitsuse määrustega, juriidiliselt oli see võimalik, ja kinnitas need „kõrgemas 

staatuses“, st parlamendi poolsete seadustena hiljem. 

Majandusseadusandluse osas oli üheks olulisemaks 1991. aastal parlamendi läbinud seaduseks 

välisinvesteeringuid käsitlev seadus, mis suurendas  välisinvestorite jaoks nii olulist selgust.  

Keerukad poliitilised olud tegid välisinvestorid ettevaatlikuteks, suuri riske nad veel võtta ei 

tahtnud, kuid nende huvi Eesti vastu siiski säilis ja pigem tugevnes.  

 

Raske teema - erastamine   

Erastamine kui selline ei kuulunud IME kontseptsiooni esialgsete võtmeterminite hulka, ehkki 

see kontseptsioon sisaldab eraomandil rajaneva ettevõtluse idee. Ka rahvusvaheliste teoreetiliste 

diskussioonide tulipunkti kerkis küsimus sellest, kuidas viia küllalt lühikese aja jooksul riiklike 

ettevõtete mass erakätesse alles päris 1980ndate aastate lõpus. Seni oli erastamist käsitletud vaid 

varem riigistatud üksikettevõtete müügina turumajanduslikes maades. Riigisotsialistlike 

majanduste üleminekut eramajanduslikeks eeldati pigem uute eraettevõtete esiletõusu ja 

domineerimapääsemise kaudu. kaudu ja riigiettevõtete mingisuguse evolutsioonilise muutumise 



kaudu (aksioneerimine). Kui sedagi. Masserastamise teema oli täiesti uus. Küsimused kuidas, kui 

pika aja jooksul, kellele jne olid esialgu täiesti lahtised.   

 1990. a võimule tulnud valitsuse programmis kuulus küsimus erastamisest olulisemateks 

peetavate teemade hulka. Selle  tegevuse läbiviimiseks loodi Majandusministeeriumi haldusalas 

Riigivaraamet. Nagu näitas ka teiste postsotsialistlike maade kogemus on  ettevõtete massilisem 

erastamine ühe tsentraliseeritud organisatsiooni kaudu parem variant kui valdkondlike 

ministeeriumide kaudu. Viimane viis  toob tihti kaasa nn  semukapitalismi tekke.   1990. a 

detsembris võeti Ülemnõukogu poolt vastu nn Väikeerastamise seadus, mis oli ette nähtud 

eelkõige väiksemate kaubandus-, toitlustus ja teenindamisettevõtete erakätte müügi jaoks ja  

käivitati nende ettevõtete erastamine. Lisaks nende harude ettevõtetele taotleti sellesama seaduse 

raames ka luba ka piiratud arvu  suuremate ettevõtete müügiks, et omandada kogemust kuidas 

suuremate tööstus- või transpordiettevõtete erastamist läbi viia. Piltlikult öeldes, kas „risti“ või 

„pikuti“, kuidas korraldada erastamiskonkursse, hinnata erastamispakkumisi jne.  Mõneti 

üllatuslikult selgus, et ka nende küllalt iseendastmõistetavate aktsioonide läbiviimine polnud 

niisama lihtne. Väikeerastamise seadus läks Ülemnõukogus läbi vaid väga väikese 

häälteenamusega. Nn eksperimentaalselt erastatavate ettevõtete nimekiri tuli koostada 

Ülemnõukogu Presiidiumiga, oli sel ajal veel selline organ.  Presiidiumi istungil püüti 

eksperimentaalselt erastatavate ettevõtete nimekirjast välja jätta kõik suuremad ettevõtted, 

esialgse nimekirja läbisurumine õnnestus alles peale korralikku konflikti. Miks valitsuse taolised 

erastamisalased initsiatiivid vastuseisu leidsid pole mulle päris selge tänaseni .  

Suuremate ettevõtete erastamine  olukorras, kus majanduskeskkond on veel väga raskelt 

defineeritav ja prognoositav ei ole lihtne, kuid pikemalt neid maa ja taeva vahel kõlkuma jätta ei 

ka mõistlik. Juba  hiljemalt Indrek Toome valitsuse ajal oli ettevõtete administrativne juhtimine 

riigiorganite poolt enam-vähem ära lõpetatud ja ettevõtted pidid ise üha sandimaks muutuvas 

majanduskeskkonnas ujumisega hakkama saama. Ilma reaalse omanikumotivatsioonita on see 

raskendatud, pealegi on oht, et mänedzeridel tekib kiusatus need ettevõtted oma eraäride huvides 

„tühjaks imeda“. Kui eeldada, et turumajandusele kurssi pidaval riigil pole strateegililt õige 

hakata suurt ettevõtete massi uuesti administratiivse kontrolli alla võtma jääb järgi kaks varianti. 

Kas ettevõte erastada või siis, hädavariandina, kui  seda piisavalt kiirelt teha ei saa, on  panna 

nad ajutiselt mingile sellisele lepinguga määratud „pidamisviisile“ , mis tekitaks rendilevõtjale  

motivatsioon ressursse efektiivselt kasutada  ja tagaks samas ka vara säilivuse hilisemaks 

ettevõtte müügiks. Taolisi lepinguid koostada on aga   ebastabiilse ja raskeltprognoositava  

majanduskeskkonna puhul  kaunis raske.  

Mis on erastamise põhieesmärgiks ja millist erastamisviisi tuleks eelistada?  Põhieesmärk 

erastamisel ei peaks olema riigile ettevõtete müügist võimalikult palju raha saada.  Raha kulub 

muidugi alati ära,  näiteks Rein Otsason nägi erastamisest laekuvas rahas põhilist tulevase Eesti 

krooni katteallikat (ka üks loogiline mõtlemisviis, ehkki mitte ainuvõimalik )3, aga põhiküsimus 

 
3 Pealegi oli selge, et erastamine „raha lauale“ põhimõttel polnud tolleaegsetes tingimustes niikuinii realistlik, 
paratamatult  tuli kasutada järelmaksu või ostjate krediteerimist. Nii et suure tulu lootmine oli igal juhul 
ebarealistlik. Pigem oli küsimus selles, et müük raha eest aitas ostupretendente paremini selekteerida.  Peeti ka 



on siiski  selles,  kuidas viia  erastamist läbi selliselt, et ettevõtte , müüduna tervikuna või 

osadena saaks  peale müüki hakkama paremini kui enne, suudaks majandada efektiivsemalt ja 

anda inimestele ka tööd.  Kui erastatud ettevõtted peale müüki  on sunnitud uksed kinni panema 

või lihtsalt kinnisvaraobjektiks muutuma võib  see postsotsialistliku majanduse tingimustes lüüa 

tööpuuduse lakke.  

Olukorra muutus keerukaks see, et  võtmeprobleemid, millele fokuseerusid riigile kuuluva 

omandi saatuse osas  ühelt poolt valitsus ja need millele  oma olemasolu ja positsiooni pärast 

võitlevad uued  erakonnad hakkasid ohtlikult lahknema. Valitsuse jaoks olid märksõnad  tekkiva 

omandistruktuuri kvaliteet,  et pidurdada erastamise kaudu  majanduslangust, luua alused uuele 

majanduskasvule ja vältida   tööhõive järsku langust. Erakondade puhul tikkusid aga keskseteks  

küsimuseks sõjaeelsete omanikele ja nende pärijate omandiõiguste taastamine ning taotlused, et 

ka  reakodanik saaks omandireformist mingit kiiret tulu, millega  oma sotsiaalseid riske 

vähendakda.  Sellega seostus tihedalt küsimus sellest, keda varadele ligipääsul soodustada ja 

keda takistada:kes on  õiged ja kes valed . Raha eest müük oli uute erakondade jaoks kaunis 

ebapopulaarne valik. Esiteks umbusaldati rublat kui raha  ja raha raha eest ostjaid. Palju raha 

võis ju olla „pahadel“, näiteks maffial, Vene ärimeestel jne. Omal ajal sundvõõrandatud vara 

pärija , kes tahab vara tagasi või selle eest kompensatsiooni saada või pikalt Nõukogude ajal 

rühmanud inimene, kes saaks oma alamakstud töö eest nüüd tagantjärgi oma tööaasta eest saadud 

osakuid kuhugi mahutada tundusid palju sümpaatsemate kujudena, kelle huvide eest võidelda. 

Mis saab ettevõtetest või varadest, kuivõrd efektiivseks ja majandusarengule kaasa aitavaks 

kujuneb nende kasutus jäi paljude parlamendiliikmete jaoks kaunis vähehuvitavaks 

kolmandajärguliseks küsimuseks. Kas need orientatsioonid valitsuse ja parlamendiparteide  

poolsed huvid olid lepitamatud? Tegelikult ei olnud. Valitsus tegelikult  aktsepteeris 

sundvõõrandatud vara kompenseerimist, eeldades siiski, et see ei kujuneks muu ühiskonna jaoks 

liiga raskeks ning ei eitanud põhimõtteliselt ka ka nn rahvakapitaliosakute ideed. Näiteks kui 

need paigutatakse oma korterite väljaostmisesse või ettevõtete vähemusaktsiate ostmisesse. Küll 

ei pooldanud ta sellist ettevõtete müüki rahvakapitali osakute eest, mis takistab ettevõtetele 

aktiivomanike teket või lükkab selle ebamäärasesse kaugusesse. Välja kukkus aga nii, et kui 

parlament menetles valitsuse enda poolt esitatud Omandireformi aluste seadusesse, dokumenti, 

mis pidi ühendama ühte süsteemi varade tagastamise, kompenseerimise, muitsipaliseerimise ja 

erastamise põhimõtted, hääletas ta sinna sisse 1991. a juunis punkti, mis  postuleeris erastamise 

põhimeetodina mitte raha eest müügi, vaid müügi sundvõõrandatud vare eest eraldatud 

kompensatsiooniosakute ja tööaastate eest jaotatavate rahvakapitaliobligatsioonide eest. Nagu 

väljendas Kalev Kukk, Ülemnõukogu otsustas teha Omandireformi aluste seaduse majandusest 

puhtaks.  

Nimetatud formuleeringut erastamise põhimeetodi kohta kasutas hiljem opositsioon, et 

blokeerida kõik valitsusepoolsed katsed laiendada raha eest erastamist kõigile ettevõtetele, mis ei 

vasta Väikeerastamise seaduses kirjas olevatele kriteeriumidele. Erastamise blokeerimine 

 
oluliseks, et   lisaks nn insider`itele, eelkõige on siin silmas peetud riigiettevõtete juhtkondi,  pakkuda võimalusi ka 
väljat tulevatele ettevõtjatele.  



parlamendi poolt oli mõnede muude põhjuste kõrval üks olulisemaid , mis sundis peaminister 

Savisaart 1992. a jaanuaris ametit maha panema. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiit Vähi valitsuse aeg: turumajandusse liikumine jätkub. Rahareform. 

Peale Edgar Savisaare valitsuse tagasiastumist 1992. a jaanuaris valitsema asunud Tiit Vähi 

valitsusel oli reformide jätkamise osas nii tugevaid piiranguid kui uusi võimalusi. Kuna tegemist 

oli ajutise valitsusega, kelle tegevusaeg jäi poole aasta piiridesse ja keda käsitleti pigem 

spetsialistide valitsuse kui poliitilise valitsusena, siis oli millegi suure ja uudse juurde asumine 

justkui välistatud. Samas oli juba selleks, et kuidagi raskes seisus oleva majanduse edasist 

lagunemist ära hoida turumajanduse suunas liikumist vaja jätkata. Kuna Vähi oli lubanud, et ta 

eelseisvatel Riigikogu valimistel ei kandideeri, poliitilised parteid temas edasise osas konkurenti 

ei näinud, siis saavutas ta seisundi, mida ta on ise iseloomustanud sõnadega: klaverimängijat ei 

tulistata. Ta sai teha teatud piiridesse jäädes küllalt olulisi samme, ilma et teda oleks sealjuures 

väga tigedalt rünnatud. Talle lubati poliitiliste parteide poolt, sh ka oma mõjuvõimu laiendanud    

Eesti Komiteega seotud poliitiliste parteide poolt, rohkem kui oli lubatud Savisaarele. 

Tiit Vähi valitsemise aega langeb edasine hindade liberaliseerimine, mida ta tegi kaunis julgelt, 

samuti aga ka mitmed sammud väljumiseks erastamise alasest tupikust. Kõigepealt laiendas Vähi 

väikeerastamisele kehtivaid piiranguid, taotledes Ülemnõukogult müüa kehtivate reeglite piires 

ka mõnevõrra suuremaid ettevõtteid. Küllalt palju ettevõtteid anti ka rendile. Eesti rendiseaduse 

järgi ei kaasne rendile võtmisega tingimata hilisemat väljaostuõigustrentniku poolt, suur osa 

rendile antud ettevõtetest siiski nii lõpetas.Veelgi olulisem oli aga Tiit Vähi valitsuse ajal 

toimunud pööre suurettevõtete erastamisel Saksamaa erastamiskogemuse (Treuhandi 

erastamiskogemuse)  poole. Sellega mängis Tiit Vähi juba enam-vähem piiri peal, sest 1991. a 

suvel vastu võetud Omandireformi aluste seadus sätestas erastamise põhiteena  müügi mitte raha 

vaid erinevate osakute, tööaastate eest jagatavate  osakute ja nn kompensatsiooniosakute eest. 

Treuhandi kogemus aga nägi ette müüki raha eest, sh sellisel viisil, et tekiksid aktiivomanikud-

tuumikomanikud, kes suudaksid ettevõtted käigus hoida ja sellega täita ka olulist sotsiaalset 

funktsiooni, tööhõive säilitamist. Teiste sõnadega, tegemist oli oma olemuselt lähedase 

ideoloogia, mida ajas eelmine valitsus, mille kasutamine aga blokeeriti. Tõsi, nüüd oli selle 

loogika rakendamiseks tekkinud uusi argumente. Suvel oli võeti kasutusele  Eesti kroon, st tegu 

polnud enam müügiga rublade eest. Sakslaste abi erastamise korraldamisel lõi võimaluse hakate 

erastamisse sisse tõmbama ka Eesti majanduse jaoks väga vajalikku lääne kapitali. Ja lõppude 

lõpuks seisis asja taga paljude jaoks väga  pestiiźikas Saksa riik. Tõsi, ega Tiit Vähi millegagi ka 

väga ei riskinud, sest Saksa kogemuse nn maaletoomine toimus ajal  kui Vähi valitsuse 

võimuperiood  oli juba lõppemas ja seetõttu mingit peaministri kukutamise katset karta ei olnud.  

Treuhandi kogemusega sakslasest erastamisnõustaja Herbert Schmidt, hiljem tuntud Eestis kui 

„mees sigariga“ saabus Tallinna septembri algul ja 9. septembril kinnitas oma tegevust lõpetav 

valitsus, et privatiseerimist tahetakse hakata korraldama Saksa mallide järgi. Eestit külastas ja 

esines siin Saksa majandusminister Rexroth. Erastamist ei kavandatud jätkata Riigivaraameti 

kaudu, selleks käivitati uue organisatsiooni,Eesti Erastamisettevõtte loomine.  



Muidugi, selle  üle, kas Eesti erastamine ikkagi lükatakse sakslaste poolt propageeritatele 

rööbastele pidi otsuse langetama juba peale Riigikogu valimisi valitsemisohjad üle võtnud Mart 

Laari valitsus. Sellealane tegevus läks esialgu mõneti vinka-vonka jõudis aga lõpuks ikkagi igati 

positiivsetele tulemusteni. Laar aktsepteeris Treuhandi mudeli kasutamise, loodi 

Erastamisettevõte ja alustati rahvusvaheliste erastamispakkumiste ettevalmistamise ja 

väljakuulutamisega. Siis tuli pikne selgest taevast, peaminister peatas rahvusvahelise 

rastamisvooru, eemaldas ametist Erastamisettevõtte juhi ja Nõukogu. Põhjuseks ei olnud niivõrd  

reeglite liiga vaba tõlgendamine Erastamisettevõtte poolt, reeglistik polnud esialgu tõesti 

piisavalt täpselt välja kujundatud, nii et interpretatsioone võis olla nii ja teistsuguseid kui pigem 

sisekonflikt valitsuses. Lõpuks õnnestus konflikt siiski lahendada ja saadi erastamisvoorudega 

jätkata. Juba peale Erastamisettevõtte reorganiseerimist (selle liitmist ja  Riigivaraameti ga) ja 

erastamisprotsessi nõudeid selgelt sätestava Erastamisseaduse vastuvõtmist suudeti ettevõtete 

müügiprotsessile  peale panna  väga suur kiirus, mis võimaldas vahepeal erastamistempot 

kaotanud Eestit jõuda erastatud riigiettevõtete müügi protsendilt jõuda järgi selles vallas 

eesrindlikumatele Kesk- ja Ida-Euroopa maadele ja neist isegi mööda minna. Sealjuures teha 

erastamist viisil, mille puhul ettevõtete erastamisjärgsete  pankrottide arv oli minimaalne, suudeti 

säilitada ka tööhõivet. Seda eesti erastamise edulugu saavad, ja õigusega  oma kontosse  

kirjutada nii Mart Laari Valitsus kui mitmed järgnevad.  

Oluliseks Tiit Vähi esimese valitsemisperioodi ajal toimunud sammuks oli ka Pankrotiseaduse 

vastuvõtmine, mille ettevalmistamine oli alanud juba Savisaare valitsuse ajal, aga venima jäänud. 

Pankrotiseadus jõuti vastu võtta enne Rahareformi, võib väita, et selle seaduse olemasolu olu 

väga oluliseks komponendiks, mis majanduskessonna muutmiseks tegelikult 

turumajanduslikuks.   

Tiit Vähi valitsusaja majanduslikuks tippsündmuseks oli Rahareform, selle ettevalmistajaks oli 

küll eelkõige Eesti Pank. Küsimus polnud  tegelikult vaid Eesti oma raha, krooni 

kasutuselevõtmisest ja sellega seostuvas eraldumises nn rublaruumist, tegemist oli terve 

Ülemnõukogu poolt vastu võetud tervikliku dokumentide paketiga, mis  määras Eesti 

makromajandusliku keskkonna arengu väga pikaks ajaks. Saksa margaga seotud vahetuskursi 

kehtestamine koos Eesti vääringu täieliku välisvaluuta kattega ei taastanud raha vastu usaldust 

mitte ainult Eestis vaid  andis kroonile ja Eesti riigile usaldusväärsust välissuhtluses. Nn 

valuutakomitee süsteem kehtestas selge põhimõtte: kui riik teenib valuutat, siis ringleb rohkem 

raha, kui riik ei suuda seda teha, tuleb vähemaga läbi ajada.. Rahareformi reeglid sidusid  

muidugi edaspidi tugevalt riigi käsi majanduspoliitikate ajamisel, kuid see oli  ka oluliseks 

tõkkeks majanduspoliitilise avantürismi vastu. Taoliselt läbi viidud Rahareform aitas kaasa 

liikumisele hinnastabiilsuse suunas, tõsi, see võttis küll aega. Stabiilne vahetuskurss tagas 

väliskaubandusega seotud hindade kiire paikasaamise, selle  järgi said joonduda ka teised hinnad. 

On vaieldud, kas rahareformiga kehtestatud krooni kurss oli liiga allahinnatud või mitte, 

argumente on nii selle väite poolt kui vastu. Madal kurss oli esialgu elanikkonnale, eriti selle 

vähemkindlustatud kihtidele muidugi valus4, kuid mõnede aastate järel toimunud 

majanduskeskkona stabiliseerumine ja alanud majanduskasv jällegi parandas nende olukorda. 

 
4  



Suhteliselt madal vahetuskurss andis suuri eeliseid eksportivatele ettevõtele, võib väita, et see 

„doping“ soodustas eksporti umbes pooleteist aastakümne jooksul. Alles siis oli palga ja muu 

tootmissisendi tõus selle mõju ära söönud. Nüüd oleks võib-olla valuuta devalveerimine ära 

kulunud, aga Eesti rahareformi reeglistikuga oli develveerimise läbiviimine tehtud ülimalt 

raskeks.  Mida keegi võib hinnata muidugi plussiks, keegi miinuseks.  

Aastatel 1989 – 1992 ette valmistatud ja ellu viidud reformide tulemused ilmnesid suuresti alles 

mitme aasta pärast. Siis kui selgus, et Eesti  on suutnud rasketes tingimustes, paralleelselt 

iseseivumisega ja selle kindlustamisega ka küllalt edukalt turumajandustuda. Ilma selleta poleks 

olnud võimalik uue ja küllalt pika majanduskasvu tsükli algus alates 1994. aastast.  Majanduse 

edasine käekäik sõltus aga tugevalt juba uutest majanduspoliitilistest otsustest ja valikutest, mis 

tehti oluliselt teistsugustes poliitilises ja psühholoogilises atmosfääris kui need, mis tehti 

„valaskala kõhust välja saamise“ ajal ja sellele vahetult järgneval aastal. Seetõttu on mõtet antud 

ülevaade lõpetada  Tiit Vähi  esimese valitsuse  tegevusajaga, mille võib paigutada  oma 

olemuselt Eesti majanduse kahe arenguperioodi piirialale.    


