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sissEjuhatus
Konkurentsis püsimiseks vajab majandusteadmisi iga inimene, ükskõik mis erialal ta
töötab. Paljud Eesti koolid on juba 1992. aastast oma õppekavasse võtnud majandusõppe ja sellest ajast on Junior Achievement Eesti andnud välja õppematerjale, mille
alusel õpetatakse majanduse üldteadmisi või luuakse õpilasfirmasid. Alates 2011.
aastast kehtiv gümnaasiumi riiklik õppekava (GRÕK) annab võimaluse valikkursusena õpetada majandus- ja ettevõtlusõpet kahe kursuse mahus (üks kursus 35 tundi).
Õppekava kirjeldab gümnaasiumilõpetaja ettevõtlikkuspädevust nii: suutlikkus ideid
luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid
ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.
Õpik-käsiraamat on mõeldud ettevõtlusõppe korraldamiseks kas eraldi kursusena
või lisamaterjalina teiste ainekursuste juures. Õpiku struktuur järgib GRÕK-i soovitatud mahtu (peatükkideks jaotamine, tundide arv), kuid annab õppijale-õpetajale
vabad käed tegeleda ühe või teise teemaga vastavalt vajadusele rohkem või vähem.
Kuna väljaandest loodetakse tulevikus praktilist abi neile noortele ettevõtlikele inimestele, kes ise soovivad hakata tegelema ettevõtlusega, siis on selles palju konkreetseid
juhiseid, näidisdokumente ja viiteid kodulehtedele.
Õpiku-käsiraamatu koostaja ei soovi end nimetada autoriks. Riikliku õppekavaga
on ette antud mõisted ja need on kas ajalooliselt kujunenud või juba teiste autorite
kirjeldatud, niisiis ei loo selle õpiku koostaja mitte midagi uut. Eesmärgiks on koguda
kokku eri autorite kirjutatu ja panna see lugejale võimalikult arusaadavasse keelde, nii
et iga mõiste puhul ei peaks otsima erialaseid või võõrsõnu seletavaid teatmeteoseid.
Seega on tekstis mõisted üldistatud ja lihtsustatud, toodud selgitavaid näiteid ning
viidatud allikatele, kust huvilised saavad vajadusel lisamaterjali otsida. Kuna mõne
teooria või mõiste puhul võib eri allikatest leida päris erinevaid lähenemisi, siis on
otsustavaks koostaja meelest parimaks või arusaadavamaks peetav mõistekasutus.
Mõnusat lugemist!
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1. turumajandus








Majandussüsteemid.
Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu ja kompromissid.
Majanduse kolm põhiküsimust.
Ettevõtluse tugisambad: eraomand, hinnasüsteem, konkurents, ettevõtlikkus, kasum.
Nõudlus, pakkumine, hinnamõju. Nõudluse ja pakkumise muutused. Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mõju hindadele.
Majandusringlus ja majandustsüklid.

majanduSSüSteemid
Ajalugu tunneb erinevaid riigi või ühiskonna majanduselu korraldamise viise, neid
nimetatakse majandussüsteemideks.
Kõige vanema ehk naturaalmajanduse puhul toodeti eelkõige iseenda tarbeks,
lihtsate tootmismeetodite ja algelise tehnoloogia abil. Põllumajandus, kalandus,
jahindus – nende puhul käis juhtimine ning otsustamine tavadele ja traditsioonidele
toetudes.
Vabaturumajanduses (ka: vaba ettevõtlus, turumajandus), mis tekkis Euroopas
15.–19. sajandil, sai määravaks turg. Eraomand, mille puhul omanik otsustab ja vastutab, andis võimaluse toota rohkem ning püüda tehtu eest saada tasu – kasumit.
Müüdi kaupa, milleks võis olla nii toode kui ka teenus. Toodeti esemeid või seadmeid,
mille abil sai midagi muud vajalikku toota. Teenus on ühe inimese poolt teise heaks
tehtav töö, mille tulemus ei pruugi olla käega katsutav. Näiteks juuksuri teenus: tulemuseks on silmale nähtav uus lõikus või soeng, küll aga ei ole sellega toodetud midagi
uut. Kõike vahetatakse turul ja turuks nimetame igasugust ostu-müügi tehingut.
Vabaturumajandust iseloomustab vabadus valida. Tarbija valib, mida ja kui palju osta,
tootja otsustab, mida ning kui palju toota. Vaba konkurents annab soovijaile võimaluse
tulla turule oma kaubaga ja tarbijale võimaluse valida pakutu hulgast sobivaim. Riik
ei sekku, turul on määravaks nõudlus ja pakkumine.
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Plaanimajandus oli majanduse korraldamise viis NSV Liidus (aastast 1917) ja nn
sotsialismimaades. Tänapäeval ei ole puhtakujulist plaanimajandust ühelgi maal. Riik
otsustas, mida ja kui palju toota, eraomandi asemel olid tootmisvahendid riigi omanduses, seega määrati riiklikult nii hinnad kui ka töö eest saadav tasu. Tänapäevasem
majanduselu korraldamise vorm on segamajandus.
Segamajandus on omane kõikidele arenenumatele riikidele. Selles on ühendatud
vabaturu põhimõtted ja riigi osalemine majanduselus, mille tulemusena püütakse
kõrvaldada tekkivaid puudusi. Leidub selliseid tooteid ja teenuseid, mida ainult turg
ei suuda jaotada ja mille tarbimist reguleerib riik maksusüsteemi abil. Kuidas tunduks
olukord, kui kellelgi juhtub tuleõnnetus ja päästeteenistuse kohaletulek sõltub tarbija
maksevõimest? Seega riiklik sekkumine püüab vältida kriise, vaesust, anda sotsiaalset
kaitset, vähendada monopolide teket (vt konkurentsi osa), kaitsta tarbijat. Samuti
hoolitseb riik keskkonnakaitse eest, toetab haridust, kultuuri, riigikaitset jne.1

reSSurSid ja nappuS
Ükskõik milline ka ei oleks majanduselu korraldamise viis, on kõige aluseks ressursid
ehk vahendid, mida nimetatakse ka teguriteks. Ressursid võime jaotada kolme suurde
rühma: loodusressurss (edaspidi lühidalt LOODUS), inimressurss (edaspidi TÖÖ) ja
kapitaliressurss (edaspidi KAPITAL).

LOODUS

Kõik, mida loodus meile annab ja ilma milleta ei saaks midagi toota: maa, vesi, õhk, kliimatingimused, mets, maavarad.

TÖÖ

Inimesed, kes loodusressursse kasutades teevad tööd selleks, et toota uusi väärtusi.

KAPITAL

Jaguneb esemeliseks ja finantskapitaliks (raha). Kapital on
see, mida toodetakse, ja ka see, millega toodetakse. Selleks
et esemeid ja materjale saada, on vaja raha ehk vahetusvahendit.
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Veel on neljas, väga tähtis tegur, mida ei ole korrektne nimetada ressursiks: ettevõt
likkus. See on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. ressursiks loetakse üldiselt midagi, mis toob (teenib)
raha juurde. Näiteks annab omanik maa rendile ja saab selle eest renti. Inimene teeb
tööd ja saab selle eest töötasu.

KaSum

rent

papp

rull

raha
See va
KrabiSev

töötaSu

intreSS

Anname soovijale laenu ja saame vastu intressi. Ettevõtlikkus seevastu ei pruugi sugugi
alati raha juurde tuua. See võib toota kasumit (omanikule välja makstud kasumiosa
nimetatakse dividendiks), aga võib ka ettevõtja „miinustesse“ viia ehk tekitada hoopis
kahjumit. Selles vahe ongi: ressurss meid „miinustesse“ ei vii, seda kas on või lihtsalt
pole. Seepärast ei ole ettevõtlikkust korrektne nimetada ressursiks.
Alati kui räägitakse ressurssidest, tuleb juttu nappusest. nappus tähendab piiratust
ehk kõige vähesust. Isegi vett, mida näib olevat küllalt, tegelikult napib. Meie planeedi
pinnast umbes 71 protsenti on kaetud veega, ookeanidega, ent see on soolane, joogiveeks kõlbmatu vesi. Tänapäeval on puhta ohutu joogivee nappus kogu maailmas aina
teravnev probleem. Inimesi on samuti küllalt, aga tööd neile kõigile ei jätku. Samas
valitseb tööjõupuudus: erialase väljaõppega, vajalikku tööd oskavatest, tööd hästi teha
tahtvatest ja tõsiselt motiveeritud inimestest on puudus pea igas riigis. Niisama aja
surnukslööjaid, kes ei viitsi õppida, jäävad pooliku haridusega ja ootavad veel, et riik
neid toetaks, on kahjuks rohkem, kui me soovime. Veel napib raha, mille abil plaane ja
unistusi muretumalt ellu viia. Niisiis peame tõdema, et nappus kehtib pea kõige kohta.
See on majanduse põhiprobleem.

