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Majanduskasv tähendab elukvaliteeti

• Majanduskasvu mõõdetavad positiivsed küljed on selgelt suuremad 
kui negatiivsed. 
• Majanduskasv on ülimalt otseses seoses selliste nähtustega nagu 

heaolu ja elukvaliteet. 
• Sisemajanduse kogutoodang (SKT) korreleerub müriaadi näitajatega, 

mida oleme harjunud kasutama inimarengu mõõtmiseks. 
• Majanduskasv käib käsikäes Maslow’ püramiidil kõrgemale 

ronimisega. 





„Aga raha ei tee õnnelikuks…“ 

• Kui nüüd keegi tahab igatseva pilguga kaugusesse vaadata ja teatada, 
et „Raha ei tee õnnelikuks,“ siis majandusinimesele selle jutuga 
intellektuaalset muljet jätma tulla ei maksa. 
• Makrotasandit vaadeldes võib julgelt öelda, et üldiselt on võimalik 

rikkas riigis (kaudselt või otseselt) osta endale nii parem haridus kui 
parem tervis – ja laialt võttes parem elukvaliteet. 
• SKT ja selle kasv seonduvad vägagi otseselt positiivsete nähtustega 

inimeste jaoks – eriti, kui me eri riike omavahel võrdleme. 





Mida tähendab sel juhul kahanemine?  

• „Kestlik kahanemine“ (degrowth) tähendab kestlikku vaesumist. 
Kestlikku elustandardi alanemist. 
• Saavutataks see kahanemisfilosoofide ja professionaalsete aktivistide 

unistustes plaanimajanduslike meetmetega, kutsudes esile püsiva 
majandussurutise, mis viiks majanduse ja inimkonna eksistentsi taas 
loodusega tasakaalu. 
• Majanduse ja inimkonna eksistentsi loodusega tasakaalus olemine 

iseenesest ei ole vale eesmärk.  



Plaanimajandus hakkab seekord tööle… 

• Pandeemia-aegne ühiskonna funktsioneerimine üpriski heaks 
teeviidaks. 
• Loomulikult oli ka pandeemia ajal asjaolusid, mis olid just tervisekriisi-

spetsiifilised, kuid majanduslikus mõttes on kokkulangevusi piisavalt. Näiteks 
kõrge tööpuudus, vähem kaupu ja teenuseid, hiiglaslik riigi roll majanduses -
ning kuna kahanemine peaks olema „kestlik,“ siis kõike olekski pidevalt vähem 
– vähemalt nn. tasakaalupunkti saavutamiseni.

• Tasakaalupunkti, mis muide on seni üpriski abstraktselt defineeritud. 
Ja ka siis, kui tasakaal on saavutatud, ei tohiks (majandus)kasv uuesti 
„käima“ minna, sest siis liigutaks ju tasakaalupunktist eemale. 



Kui pole kasumit, pole innovatsiooni… 

• Loomulikult kahaneks kestliku vaesumise käigus ka ettevõtete 
kasumid ning kaoks ära miski, mis maailma töös hoiab – kasumimotiiv. 
• Kui poleks kasumimotiivi, siis kaoks ära ka innovatsioon. 

• Seda, kuidas innovatsiooniga kasumimotiivi puudumisel lood on, 
peaks aga enamus Nõukogude Liitu mäletavaid inimesi hästi teadma. 
• Paradoksaalne on ka see, et hing tõmmataks kinni ka sellel 

innovatsioonil, mis eelmainitud tasakaalupunktile lähemale 
liikumist soodustada võiks. 



Kui pole kasumit, pole maksutulu… 

• Kui pole „seda vastikut kasumit,“ pole riigil ka maksutulu. Jah, ka see 
kahaneks. Kestlikult. 
• Ma pole veel näinud kahanemisfilosoofide arutelusid selle üle, milline 

oleks see protsess, kuidas otsustataks, kas, kuidas ja kellele kiirabi või 
tuletõrje näiteks välja sõidab? 



Kahandajate lemmikargument…

• Briti majandusteadlane William Stanley Jevons tuli juba oma 1865. 
aastal ilmunud raamatus The Coal Question välja tähelepanekuga, et 
efektiivsemate aurumootorite kasutuselevõtt tõi kaasa söekasutamise 
suurenemise. 
• Kui vajadus kivisöe järele vähenes, siis söe hind langes ning see viis 

omakorda söekasutuse märkimisväärsele kasvule. 
• Kuigi sütt suudeti põletada suurema kasuteguriga ja sellest tulenevalt 

võiks eeldada, et vajadus söe järele oleks pidanud langema, toimus 
vastupidine protsess.
• Jevons tõdes, et kõrgem tehnoloogiline efektiivsus, millega kaasneb 

madalam hind, loob seotud toodete või teenuste järele suurema 
nõudluse. See vähendab aga kas osaliselt või täielikult esialgu 
saavutatud kokkuhoidu. 



Kahandajate lemmikargument on vaieldav

• Inimkond on nutikas. 
• Nimelt ollakse pidevalt liikunud suurema energiatihedusega energia-allikate 

suunas. 
• Me küll kasutame veel ka sütt, kuid me kasutame ka söest suurema 

energiatihedusega fossiilseid kütuseid ja taastuvenergiat. 

• Millest Jevons’i fännid vist aru ei saa, on asjaolu, et energia-allika 
hinna kasvades, tekib ettevõtjatel motivatsioon leiutada, arendada ja 
toota alternatiivseid energia-allikaid. 



Inimloomus pole nii hea, kui me arvame…

• Kestlik kahanemine on naiivselt romantiline utopism, mis eeldab, et 
nii isekas olevus kui inimene suudab end äkitselt kokku võtta ning 
leppida mingi üllama idee nimel elustandardi kahanemisega. 
• Naiivse utopismi rakendumisega kaasneks aga olelusvõitluse 

karmistumine suurte rahvahulkade jaoks, kes ilmselt sellega teps 
mitte nõus ei tahaks olla.  
• Kõik üllad eesmärgid on seega saavutatavad ainult sellisel juhul, kui 

need saavutatakse inimloomuse suhtes liigseid illusioone omamata. 
Või vähemalt meeleheite kogust maailmas kasvatamata. 
• Majanduskasv ei ole sõimusõna, kui vaadata ka selle positiivseid 

pooli ning olla inimloomuse suhtes realistlik. 



Aitäh!


