
7

Sisukord

Autorist ...................................................................................11
Tänusõnad ..............................................................................13
Eessõna ...................................................................................19

I osa. Katkenud missioon. Mis takistab järgmist  
     kuulendu? ....................................................................27

  1. Missioon ja siht ............................................................29

  2. Kapitalismi kriis ..........................................................38
  Rahandus õõnestab majandust ..................................43
  Ettevõtlus keskendub lühiajalisele tootlusele ..........44
  Planeet soojeneb ..........................................................46
  Avasektor ei juhi, vaid nokitseb.................................47

  3. Halb teooria, halb praktika: viis müüti, 
         mis takistavad arengut .............................................53

  Esimene müüt: ettevõtted loovad väärtust ja  
   riskivad, riik pelgalt maandab riske ja toetab .......54

  Teine müüt: riigi ülesanne on kohendada  
   turutõrkeid ................................................................57

  Kolmas müüt: riik peab tegutsema nagu ettevõte ...62
  Neljas müüt: teenuste sisseost säästab  

   maksumaksja raha ja vähendab riske ....................65
  Viies müüt: riik ei tohiks võitjaid valida ..................77



8

II osa. Võimalik missioon. Kuidas saavutada  
       kõige uljamaid ambitsioone? ..................................85

  4. Apollo õppetunnid: kuulennukas 
      muutumisjuhend .........................................................87

 Juhtimine: visioon ja siht ............................................89
 Innovatsioon: riskimine ja katsetamine ...................92
 Organisatsioonilised muutused:  

     kiirus ja paindlikkus ...............................................96
 Valdkonnaülesed lisamõjud:  

     õnnekaup ja koostöö ........................................... 105
 Rahandus: tulemuseelarve ....................................... 116
 Ettevõtjad ja riik: ühise sihiga partnerlus .............. 121

III osa. Teoksil missioonid. Milliste suurte  
        sõlmküsimustega tänapäeval tegelda? ............... 131

  5. Sihtides kõrgemale: missioonikeskne poliitika  
    planeedil Maa ............................................................ 133

Kestliku arengu eesmärgid ja rohepööre ............... 137
Missiooni valimine ................................................... 150
Missiooni elluviimine .............................................. 153
Kodanike kaasamine missiooni .............................. 159
Missioon: uus rohekurss .......................................... 167
Missioon: innovatsioon ligipääsetava  
tervishoiu nimel ....................................................... 176
Missioon: vähendada digilõhet ............................... 184



9

IV osa. Järgmine missioon. Majanduse ja 
       meie tuleviku ümberkujundamine ..................... 191

  6. Hea teooria, hea praktika: uue poliitilise  
    ökonoomia seitse põhimõtet  .................................. 193

Väärtus: ühiselt loodud ........................................... 199
Turg: kujundatud, mitte kohendatud..................... 202
Organisatsioonid: dünaamilised võimed .............. 206
Rahandus: tulemuseelarve ...................................... 213
Jaotamine: riskide ja hüvede jagamine .................. 221
Partnerlus: siht ja huvirühmade osaluse väärtus ....225
Osalemine: avatud süsteemid meie tuleviku  

    ühiseks kavandamiseks  ........................................ 231
Kokkuvõte: kapitalismi tuleb muuta ................................ 237
Märkused ............................................................................. 246
Register ................................................................................ 271



19

Eessõna

Ajal, kui ma seda raamatut kirjutan, elame koroona pan
dee mias, mis veeretab kogu maailma inimeste ette tohu
tuid takistusi. Pandeemiast jagusaamiseks tuleb teha suuri 
investeeringuid füüsilistesse ja ühiskondlikesse kaupadesse 
ja teenustesse alates kogu maailma rahvastiku kiirest vaktsi
neerimisest ja tõhusatest ravimeetoditest, isikukaitsevahen
ditest ja veebiõppest lastele, kes ei saa koolis käia, kuni uue 
arusaamani ühiskondlikest turvavõrgustikest. See nõuab 
ka enneolematult tihedat riikide, kodanike ning ava ja era
sektori koostööd – sellist, mida pole meie elu ajal nähtud. 
Üldjoontes on see lakmus paber, mis annab nii riikides endis 
kui ka riikide võrdluses tunnistust riigi toimimisvõimest ja 
tõhusast valitsemisest.

Maailma valitsused kohanevad selle proovikiviga eri moel 
ja erisuguse eduga. Eduka kohanemise mõttes on võtmeroll 
valitsemisel.1 Riigid on reageerinud pandeemiale erineva 
kvantiteedi ja kvaliteediga meetmetega. Paljud valitsused 
on kulutanud raha lugemata pööraseid summasid. Aga kui 
me 2008. aasta finantskriisist midagi õppisime, siis seda, et 
majandusse kas või triljoneid süstides ei saavuta me erilist 
mõju, kui struktuurid, millele need kulutatakse, on nõrgad. 
Me ei tohiks riskida selle kordumisega.
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Kas suudame toota eesliinitöötajatele piisavalt isiku
kaitsevahendeid? Küllalt hingamisaparaate intensiivravi 
osa kondade patsientidele? Jagusalt vaktsiini üleilmse 
immuunsuse loomiseks? Kas suudame kaitsta töö kaota
nud inimesi, et neile oleks tagatud põhiõigus minimaalsele 
sissetulekule, toidule, peavarjule ja haridusele?

Vastused neile küsimustele olenevad meie majanduse 
korraldusest – see on rohkem kui pelk rahasumma, mis 
pillutakse murekohtadesse. Palju oleneb ava ja erasektori 
partnerluse tüüpidest ning konkreetsetest struktuuridest ja 
suutlikkusest. Tarvis on ka visiooni, et kujutada ette teist
sugust maailma. See on arusaam, millist kasvu me tahame 
ja milliste vahenditega on võimalik seda saavutada – säärane 
käsitus annab majandusele uue suuna. Ja uut suunda ongi 
vaja.

Huvitav näide on Vietnami edukas vastus koroona viirusele. 
Ehkki riik on arenguloo mõttes alles kujunemisjärgus, kan
nustas valitsus väga kiiresti välja töötama odavaid testimis
komplekte. See osutus võimalikuks, sest valitsus suutis 
mobiliseerida ühiskonna eri osi – teadlaskonda, relva jõude, 
erasektorit, vabakonda – ühise eesmärgi nimel ning kasutas 
tervishoiualaseid teadus ja arendustegevuse hankeid stra
teegiliselt, uuenduslike lahenduste koondamiseks – teisisõnu 
kulutas riik raha selleks, et suurendada erasektori investeerin
guid.2 Tänu ava ja erasektori mõjusale koostööle toodi kiiresti 
turule komplekt, mida hakati seejärel eksportima Euroopasse 
ja mujalegi ning see võeti kasutusele kogu Vietnamis. Üksiti 
innustas valitsus plakatikunstnikke, kasutas loovalt suhtlus
meediat ja andis käitumise muutmiseks koguni marke välja.3 
Ka India Kerala osariigi eduloo taga (võrreldes abitu riikliku 
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reaktsiooniga) on pikaajalised tervishoiu investeeringud, seal
hulgas nõuded, mis kehtestati pärast Nipah’ viiruse levikut aas
tail 2018–2019 (see on zoonootiline viirus nagu COVID19), 
ning edukas ava ja erasektori partnerluse mudel, kus osalevad 
riigi ja eraõiguslike meditsiini teenuste pakkujad.4 Tänu koda
nike usaldusele, mida oli aastaid kujundatud, sai valitsemis
aparaat panna vabatahtlike rühmade toel kiiresti paika ranged 
piirangud, hoolitsedes samal ajal kõige haavatavamate, seal
hulgas võõrtööliste eest.5

Kuid paljudes maailma paikades ei ole pilt hoopiski nõnda 
roosiline. Selle raamatu trükkimineku ajal on nii USA kui 
ka Suurbritannia probleemid tingitud 40 aastat väldanud 
valitsemis ja juhtimisvõime nõrgenemisest, mida on toitnud 
ideoloogia, et avasektor peab olema tagaplaanil ja astuma 
sealt esile ainult probleemide lahendamiseks, kui neid peaks 
tekkima. Avaliku halduse kreedo, mis pisendab riigiaparaadi 
võimet mõjusalt tegutseda ja soosib erastamist, on soodusta
nud riigi ülesannete üleandmist erasektorile ja pidevat, kuid 
ekslikku keskendumist staatilistele tõhususmeetmetele,6 jättes 
valitsustele vähem võimalusi ning sundinud haarama lausa 
säherduste ebarealistlike tehnoloogiliste imerohtude nagu 
tehisaru ja niinimetatud nutikate linnade järele. Seetõttu on 
kahanenud investeeringud avasektori suutlikkusse, kadu
nud on institutsiooniline mälu ja suurenenud on sõltuvus 
nõustamis firmadest, kes on lõiganud tulu neist miljarditest, 
mida riik on lepingute alusel laiali jaganud. 

Suurbritannias tellis riik ainuüksi 2018. aastal 9,2 miljardi 
naela eest tervishoiuteenuseid.7 Üle 84 protsendi hoolde
kodude voodikohtadest on eraomandis ja 50 000 neist on 
investeerimisfirmade käes, mille esmane eesmärk ei ole eakaid 
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hooldada, vaid kasumit teenida. Ja sellise teenuste sisseostuga 
käsikäes on kärbitud riigi investeeringuid. Suurbritannias on 
tervishoiutoetused, mis võimaldavad omavalitsustel osutada 
elutähtsaid tervishoiu ja ennetusteenuseid, vähenenud ligi 
900 miljoni naela võrra: 4 miljardilt naelalt aastail 2015–2016 
kuni 3,2 miljardini aastal 2020/21.8 Kärped lõpetati alles 2020. 
aastal, kui koroonaviirus tegi oma laastamistööd, kuid püsi
hindades jäi toetuse kogusumma inimese kohta 22 protsenti 
madalamaks kui aastail 2015–2016.9 Selleks ajaks oli langus 
juba kõvasti kahjustanud omavalitsuste tervishoiusuutlikkust 
ja kahandanud koroonaviirusele reageerimise tõhusust.10

Ja tõhususmantra ongi tühipaljas mantra. Rahvus
vaheline konsultatsiooniettevõte Deloitte, kellele maksti 
Suur britannias koroonaviiruse testimise korraldamise eest, 
oskas testid ära kaotada. See tõi meelde ühe teise riigihankeid 
võitva eraettevõtte – G4Si – pöörase äpardumise 2012. aasta 
Londoni olümpiamängude turvalisuse tagamisel, mistõttu 
pidi sõjavägi appi tulema ja riigi häbist päästma. Samamoodi 
järjekindlalt avalike teenuste lepinguid sõlmiv erafirma Serco 
sai trahvi pettuse eest vangide elektroonilise järelevalve kor
raldamisel.11 Ent kõigest aasta pärast seda, kui talle oli rikku
miste, sealhulgas andmekaitsenõuete eiramise eest (mistõttu 
said avalikuks praktikantide eposti aadressid), määratud 
üle miljoni naela trahvi, võitis ta 45,8 miljoni naela suu
ruse testimis ja jälgimislepingu. Suurbritannia testimis ja 
jälgimisteenuse sisseostule tehtud tohutud kulud ja sellega 
seotud äpardused tõi avalikkuse ette parlamendi alamkoja 
riigieelarve kontrolli komisjon.12 

Sarnane lugu juhtus USA föderaalvalitsusega. 2007. aas
tal koostati plaan toetada hädaolukorras kasutatavate 
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odavate kaasaskantavate hingamisaparaatide väljatöötamist. 
2020. aasta algul, tervelt kolmteist aastat hiljem, polnud neid 
hingamisaparaate olemas, peamiselt just teenuse sisseostu 
tõttu. Koroonakriis on toonud niisuguse suutmatuse taga
järjed veelgi dramaatilisemalt esile. Õigupoolest oli presi
dent Barack Obama administratsioon kogenud kimbakaid 
ITprobleeme juba 2010. aastal, kui ta püüdis ellu viia oma 
tervishoiukindlustuse reformi, patsiendi kaitse ja tasku
kohase hoolduse seadust ehk kõnekeeli Obamacare’i. Paljud 
inimesed ei pääsenud saidile HealthCare.gov ega saanud täita 
kindlustustaotlust. See kutsus esile halva reklaami laine, mida 
kasutasid ära Obamacare’i vastased. Kui USA valitsus olnuks 
tehnoloogiliselt suutlikum, seisnuks administratsiooni ees 
ilmselt väiksemad probleemid ja teda tabanud poliitiline 
turmtuli oleks olnud jõuetum. Kummatigi ei ole üllatav, et 
2013. ja 2018. aastal sõlmis Serco, kes on Suurbritannias 
oma pidevate luhtumistega hädas, USA valitsusega lepingud 
Obamacare’i ravikindlustuse taotluste esitamiseks: 1,2 mil
jardit dollarit 2013. aastal ja veel 900 miljonit 2018. aastal.13

Teenuste sisseost ei ole iseenesest probleem, kui valitsus 
on suutlik, riskideks ette valmistatud ja ettenägelik ning 
kui partnerlussuhe erasektoriga on kavandatud tõepoolest 
ühiskonna huvides. Kibe tõde on see, et sedavõrd mahu
kas teenuste sisseost on kahjustanud avasektori suutlikkust 
lepinguid koostada. Märtsis 2020 ei suutnud Briti valitsus – 
peegeldades USA valitsuse samalaadseid raskusi – tagada 
vajalikku hingamisaparaatide kogust.14

Peamine õppetund on see, et kriisi korral on riigi sekku
mine mõjus ainult siis, kui tal on vastav tegutsemisvõime. 
Selmet piirduda parimal juhul turutõrgete kohendaja ning 
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halvimal juhul teenuse tellija rolliga, peaks avasektor aren
dama oma suutlikkust ja pädevust sellistes kaalukates küsi
mustes nagu tootmisvõimsus, hankevõimalused, tõepoolest 
üldist huvi teeniv ava ja erasektori koostöö ning digi ja 
andmevaldkond (kaitstes samal ajal privaatsust ja turvali
sust). Ilma selleta ei suudeta partneriks valitud ettevõttele 
koostada üldjoonteski tugevat lähteülesannet, nii et too saab 
hõlpsasti oma tahtmise läbi suruda.15

Selles raamatus väidetakse, et oleme jõudnud eksiteele 
ega tohi aina korrata samu vigu. Maailm seisab silmitsi pal
jude erisuguste keerdküsimustega alates tervisemuredest 
ja kliimakriisist kuni digitehnoloogia kasutamiseni eraelu 
kaitsmisel. 2015. aastal allkirjastaski 193 riiki kohustuse täita 
2030. aastaks 17 ambitsioonikat ÜRO kestliku arengu ees
märki, mis hõlmavad probleeme vaesusest kuni saastunud 
maailmamereni. Selle sihi saavutamiseks vajame praegusega 
võrreldes sootuks teistsugust ava ja erasektori koostöö käsit
lust. Tuleb põhjalikult juurelda, mis on avasektori mõte ning 
milliseid võimeid ja suutlikkust ta vajab. Kuid veelgi olulisem 
küsimus seisneb selles, millist kapitalismi me tahame üles 
ehitada, kuidas kujundada ava ja erasektori suhteid ning 
kuidas tagada sellised reeglid, suhted ja investeeringud, mis 
lasevad kõikidel inimestel areneda ja võtavad ühtlasi arvesse 
meie planeedi võimaluste piire. Selgitan edaspidi, et vaja on 
luua lahendustel põhinev majandus, mis keskendub kõige 
ambitsioonikamatele eesmärkidele – neile, mis on inimeste ja 
planeedi seisukohalt tõepoolest tähtsad. See ei tähenda mõne 
irdse lemmikprojekti kujutamist teedrajava „kuulennuka” 
pöördena. See tähendab avasektori muutmist seestpoolt 
ning selle tervishoiu, hariduse, veonduse ja keskkonnaga 
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tegelevate süsteemide tugevdamist, andes üksiti majandusele 
uue suuna.

Õigele teele naasmiseks tuleb uuesti küsida, millist rolli 
peab riik majanduses etendama ning milliseid vahendeid, 
struktuure ja suutlikkust nõuab see roll avasektori organi
satsioonides, aga ka selleks, et edendada ajastu kõige pai
navamate probleemide lahendamiseks ava ja erasektori 
organisatsioonide sümbiootilist koostööd, kus jagatakse 
ühtaegu riske ja hüvesid. Selles mõttes on tegu kapitalismi 
ümber mõtestamisega.

Meie ees seisavad pakilised keerdküsimused. Nende lahen
damisest oleneb inimeste elu ja planeedi käekäik.
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I OSA. KATKENUD MISSIOON

Mis takistab järgmist kuulendu?
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1. Missioon ja siht

1962. aasta septembris teatas president John F. Kennedy 
kuulsas kõnes Rice’i ülikoolis, et USA alustab „kõige karde
tavamat, ohtlikumat ja suuremat seiklust, mille inimkond on 
kunagi ette võtnud”: inimene saadetakse Kuule ja tuuakse 
turvaliselt tagasi. Ta seadis sihiks teha seda veel enne küm
nendi lõppu.1 Seitse aastat hiljem, 20. juulil 1969 astuski 
kaks Ameerika meest Kuu pinnale (jah, algul oli tegu ainult 
meestega).

Kennedy kõne ajal vantsis USA kosmosetehnoloogia 
vallas ikka veel NSV Liidu sabas. 1957. aastal oli sovetiriik 
jahmatanud kogu maailma, saates teele Sputniku – esimese 
Maa tehiskaaslase. Juba 1961. aasta aprillis oli Juri Gaga
rinist saanud esimene inimene, kes lendas kosmoselaevas 
Vostok 1 Maa orbiidile. Käimas oli äge külm sõda ja läänes 
tunti muret, et venelased rebivad tehnoloogilises ja sõjalises 
mõttes USAst ohtlikult ette. 1960. aasta valimiskampaanias 
oli Kennedy väitnud, et USA ja NSV Liidu vahel valitseb 
„raketilõhe”.2 See väide põhines CIA ja Pentagoni hinnangul, 
et punariigil on mandritevahelisi ballistilisi rakette rohkem 
kui USAl, aga pärast Kennedy presidendiks saamist selgus, 
et tegelikult oli neid rohkem ikkagi ameeriklastel. Nõnda 



30

kannustas üht inimajaloo kõige uuenduslikumat saavutust 
tung venelastest jagu saada.

Apollo programmina tuntud ettevõtmine läks USA valit
susele maksma 28 miljardit dollarit ehk 2020. aasta hindade 
järgi 283 miljardit dollarit.3 Sellele kulus neli protsenti USA 
riigieelarvest ning sesse oli kaasatud üle 400 000 riikliku 
aeronautika ja kosmosevalitsuse (NASA), ülikoolide ja all
töövõtjate töötaja. Ent küsimus ei olnud rahas, eesmärk oli 
töö ära teha. Kennedy ei peljanud sugugi kuludest rääkida, 
öeldes oma kõnes otsesõnu: „Kogu see lugu läheb meile kõi
gile kalliks maksma.” Tema sõnul suurenes kosmoseeelarve 
iga aastaga ja jõudis 1962. aastal umbes 5,4 miljardi dolla
rini – see on „vapustav summa, ehkki mõnevõrra väiksem 
sellest, mille me kulutame igal aastal sigarettidele ja sigari
tele”. Kuid kas see tagab tingimata edu? Kennedy kinnitusel 
mitte, sest raha väärtus olevat kogu loos ähmane: „Ma tun
nistan, et teatud määral on tegu usu ja visiooni küsimusega, 
sest praegu ei ole teada, mis kasu me sellest saame.”

Mäherdune kontrast võrreldes sellega, kuidas meile täna
päeval räägitakse riigieelarve kuludest – ning nende mõjust 
igaaastasele puudujäägile ja võlale –, selmet tutvustada 
ambitsioone ja võimsaid tulemusi, mida kulutuste abil saa
vutada püütakse. Eeldatakse, et kui kulutada ühes valdkonnas 
rohkem, tuleb teisal kulusid kärpida. Sootuks teistsugune oli 
arusaam kosmoseuuringutest: kõigi tarm ja tähelepanu olid 
keskendatud tulemusele – edukale kuulennule – ning selleks 
tarvilikele investeeringutele ja uuendustele.

Kennedy oskas ette näha, et säärane ambitsioonikas 
missioon kutsub esile mõjude ülekandumisest johtuvad 
ning nõnda ka maapealset elu muutvad tehnoloogilised ja 
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organisatsioonilised uuendused, mida ei ole võimalik ette
võtmise algul prognoosida. Ja nii läkski: tehnoloogia, mida 
oli vaja andmete reaalajas töötlemiseks ja säilitamiseks kuu
mooduli väikeses arvutis, andis tõuke paljudele uuendus
tele, mille edasiarendusi nimetatakse tänapäeval tarkvaraks.4 
Üksiti said alguse uued juhtimismeetodid, kus suured ja kee
rulised probleemid tükeldati väiksemateks osadeks. Sellest 
võttest ammutas hiljem eeskuju Boeing, et ehitada maailma 
esimene hiigellennuk 747. 

See raamat julgustab meid käsitlema sama uljalt ja eks
perimenteerivalt praegusaja suurimaid katsumusi: tervise
probleeme, sealhulgas pandeemiaid, keskkonnamuresid, 
näiteks üleilmset soojenemist, ning selliseid hariduslikke 
keerdküsimusi nagu digitehnoloogia ebavõrdsest kätte
saadavusest tingitud lõhe õpilaste võimaluste ja saavutuste 
vahel. Nende niinimetatud nurjatute probleemide lahenda
miseks on peale tehnoloogilise innovatsiooni vaja ka ühis
kondlikke, organisatsioonilisi ja poliitilisi uuendusi. Need 
probleemid on ulatuslikud ja keerulised ega sobitu lihtsatesse 
valemitesse. Me peame need lahendama – mitte neid pelgalt 
mugandama –, seades poliitikakujundamise eesmärgiks tule
mused. See tähendab, et ava ja erasektor peavad lahendusi 
otsides päriselt koos töötama, tarvis on pikaajalist vaadet ja 
protsessi tuleb juhtida, et tagada selle vastavus ühishuvidele.

Kuulend oli tohutu probleemilahendamise harjutus, kus 
rooli taga istunud avasektor tegi sadade üksikprobleemide 
lahendamisel tihedat koostööd väike, keskmiste ja suur
ettevõtetega. See nõudis valitsuse ja paljude sektorite ühis
tegevust kõikvõimalikes küsimustes alates andmetöötlusest 
ja elektriseadmetest kuni toitumise ja materjalideni. Valitsus 
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sai kasutada oma riigieelarvelist ostujõudu selleks, et töötada 
välja lühikesed, selged ja äärmiselt ambitsioonikad hanke
lepingud. Kui mõnikord juhtus, et erasektoril ei õnnestunud 
ülesannet täita, nõudis NASA uut lahendust ega maksnud 
tasu enne, kui kõik oli õige. Ettevõtteil oli võimalik kasvada, 
tegutsedes uutel turgudel, mille lõid ja mida avardasid ees
märgistatud strateegiale tuginevad valitsuse ostud.

Asjaolu, mis kirjeldatud jõupingutused kokku põimis ja 
neile suuna andis, oli tõik, et need kõik moodustasid ühise 
ettevõtmise – avasektori juhitud ja paljude kaasosaliste abil 
saavutatud missiooni. Säärast missioonikeskset käsitlust – 
ava ja erasektori partnerlust, mille eesmärk on lahendada 
peamised ühiskondlikud probleemid – on hädasti vaja ka 
tänapäeval. Kujutage näiteks ette võimalust kasutada ava
sektori hankepoliitikat selleks, et algatada ühiskondlikke, 
organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi uuendusi, mille abil 
lahendada sedavõrd eripalgelisi probleeme nagu linnade 
pussitamiskuriteod ja omaette elavate eakate üksindustunne.

Muidugi ei piisa lihtsakoelisest lõikajakleebimeetodist, 
et kasutada kuulennu õppetunde mis tahes teise ülesande 
lahendamiseks. Kuid need toonitavad vajadust tuua iga
päevasesse poliitikakujundamisse tagasi ambitsioonid ja 
visioon. Asi ei tohi piirduda uljaste avaldustega. Me peame 
uskuma avasektorisse ja investeerima selle põhivõimetesse, 
sealhulgas suutlikkusse suhelda teiste väärtuse loojatega 
ühiskonnas ning töötada välja ühiskonna huve teenivaid 
lepinguid. Peame siduma kogu ühiskonna tihedamalt inno
vatsiooniga, mõtestama uuesti valdkonnapoliitikate välja
töötamise viisi, muutma intellektuaalomandi korraldust ning 
kasutama uurimis ja arendustegevust, et levitada teadmisi 



33

akadeemiliste ringkondade, riigi ja ettevõtlussektori ning 
vabakonna vahel. Teisisõnu tuleb poliitikale anda tagasi ühis
kondlik siht, mille abil luua kodanikele käegakatsutavat kasu 
ja seada inimestele tõepoolest tähtsaid eesmärke – lähtudes 
pigem ühishuvist kui kasumitaotlusest.5 Ühtlasi tähendab 
see, et ka äriühingute üldjuhtimine tuleb keskendada ees
märgile ning arvestama peab kõigi huvirühmade ehk osaliste, 
sealhulgas töötajate ja kogukondlike institutsioonide, mitte 
ainult osanike (ettevõtte aktsionäride) vajadustega.

Selles kontekstis tähendab niiöelda kuulennukas mõtte
viis selliste korraga ambitsioonikate ja inspireerivate ees
märkide seadmist, mis suudavad hoogustada innovatsiooni 
paljudes majandussektorites ja majandustegevuses osalejate 
seas. Iva on selles, et tuleb ette kujutada paremat tulevikku 
ning korraldada ava ja erasektori investeeringuid niisuguse 
tuleviku saavutamise huvides. Just säärane hoiak lennutas 
inimese Kuule ja tagasi.

Ent asja juures on üks aga.
Tänini valitseva tavaarusaama järgi on riigisektor kohma

kas bürokraatlik uuenemisvõimetu masin, mis parimal juhul 
kohendab, reguleerib, tegeleb ümberjagamisega ja õgven
dab turuhälbeid. Niisuguse arvamuse kohaselt ei ole riigi
teenistujad sama loomingulised ja riskivalmid kui Silicon 
Valley ettevõtjad ning riik peaks piirduma lihtsalt võrdsete 
võimaluste tagamisega mänguväljal ja seejärel kõrvale astuma, 
et riskivalmid ettevõtjad saaksid edasi mängida.

Siinse raamatu tees on, et praegused majanduse ees seisvad 
põhiprobleemid saab ületada alles siis, kui oleme säärasest 
ahtast vaatest loobunud. Minu kirjeldatav missioonikeskne 
mõtlemine võib aidata meil nüüdiskapitalismi ümber 
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korraldada. Kuna taasleiutamine on ulatuslik, läheb vaja uut 
majandusteaduslikku narratiivi ja sõnavara, mis tuginevad 
poliitikat ja äritegevust suunava ühiskondliku sihi ideele.6 
See nõuab ambitsiooni kindlustada, et lepingud, suhted ja 
teabevahetus looksid kestlikuma ja õiglasema ühiskonna. 
Samuti on tarvis võimalikult kaasavat protsessi, mis hõlmab 
paljusid väärtuse loojaid. Rikkuse kollektiivse loomise kesk
mes peab olema ühiskondlik siht, et tagada selgem kooskõla 
väärtuse loomise ja väärtuse jaotamise vahel. Viimane ei 
tähenda ainult ümberjaotamist (ex post), vaid ka eeljaotust 
(ex ante): see on sümbiootiline viis, kuidas majandusosalised 
saavad suhelda, koostööd teha ja jagada.

Tähtis on siduda süsteemi mikrotunnused – näiteks 
organisatsioonide üldjuhtimise viis – soovitud kasvu tüüpi 
makromustritega. Mõeldes uutmoodi sellest, kuidas juh
tida paremini ava ja erasektori suhteid, pidades silmas 
ühis kondlikku sihti, saame luua tasakaalustatuma ja jätku
suutlikuma kasvu koos uute võimete ja võimalustega kogu 
majanduses. Kuid esmalt tähendab see, et moekas ja õõnsa
võitu partnerluskäsitlus tuleb asendada selgemalt mõõdetava 
arusaamaga sellest, mida kujutab endast sümbiootiline ja 
vastastikmõjuline ehk selline ökosüsteem, kus riskid ja hüved 
jagunevad võrdsemalt. Paraku on see suhe meie ajastul sageli 
parasiitlik: näiteks tervishoiu rahastamine on üles ehitatud 
nii, et riigi rahastatavad ravimid on kodanikele liiga kallid.

Ma nimetan seda teistsugust asjade korraldamise viisi 
missioonikeskseks käsitluseks. See tähendab, et majandu
sele valitakse suund ja seejärel seatakse lahendamist vajavad 
probleemid majandussüsteemi kujundamise keskmesse. See 
tähendab sellise poliitika väljatöötamist, mis annab tõuke 
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investeeringutele, innovatsioonile ja paljude majandus
osaliste koostööle, kuhu kaasatakse nii ettevõtteid kui ka 
kodanikke. See tähendab küsida, millist turgu me tahame, 
selmet arutada, millist turul esinevat probleemi tuleb kohen
dada. See tähendab laenude, toetuste ja hangete kasutamist 
selleks, et leida konkreetsetele murekohtadele – olgu siis 
ookeani plastist puhastamisele või digilõhe vähendamisele – 
kõige innovaatilisemad lahendused. Vale on küsida, kui palju 
raha on olemas ja mida sellega teha annab. Õige on küsida, 
mida on vaja teha ja kuidas koostada eelarvet, et need ees
märgid saavutada.

See on raske ülesanne. Me elame ajastul, kus kapitalism on 
kriisis ja üks mõrane ideoloogia on avasektori rolli määratle
des vorminud meie ootusi selles suhtes, mida avasektor teha 
saab – ja ühtlasi siis seda, mida saavad teha teised osalised 
koostöös avasektoriga. Ent just kriisi ajal tulebki proovida 
kujutleda, millist tüüpi ühiskonda me tahame üles ehitada 
ning milliseid võimeid ja suutlikkust me vajame, et selleni 
jõuda.

Kas see raamat räägib valitsemise või kapitalismi ümber
mõtestamisest? Mõlemast. Muuta kapitalismi tähendab 
muuta nii valitsemise struktuuri kui ka äritegevuse juhtimist, 
aga ka ava ja eraorganisatsioonide vastastikuse seotuse viise. 
Missioonikeskse käsitluse võti on arusaam, et organisatsioo
nide juhtimisstruktuure ja organisatsioonide suhteid tuleb 
suunata sihi mõiste toel.

Õigupoolest on aastaid räägitud, et ettevõtete juhtimise 
viisid võiksid olla sihikesksemad ja osanike kapitalism võiks 
seal tasapisi ruumi teha huvirühmade ehk osaliste kapitalis
mile. Jaanuaris 2018 saatis BlackRocki tegevjuht Larry Fink 
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500 ärijuhile kirja „Sihiteadlikkus” („A Sense of Purpose”). 
Ta väitis: „Ilma sihiteadlikkuseta ei suuda ükski riigi ega 
eraettevõte oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Lõpuks 
kaotab ta peamiste huviosaliste silmis tegutsemisõigustuse. 
Ta allub lühiajalisele survele jaotada teenitud tulu ning 
ohverdada seejuures investeeringud töötajate arendamisse 
ja innovatsiooni, aga ka pikaajaliseks kasvuks vajalikud 
kapitalikulud.”7 Poolteist aastat hiljem, augustis 2019 kor
das sedasama mõtet Business Roundtable, klubi, kuhu kuu
lub 180 mõjukat tegevjuhti näiteks sellistest firmadest nagu 
Apple, Accenture ja JPMorgan Chase. Selle liikmed väitsid, 
et paremini toimiva kapitalismivormi kujundamiseks tuleb 
kasum jaotada laiemalt ehk kõikidele osalistele, sealhulgas 
töötajatele ja kogukondadele, kes on peamised huvirühmad.8

Probleem on selles, et säärastest üleskutsetest hoolimata 
ei ole erilist muutust näha. Põhjus ei seisne üksnes tõigas, 
et niisugune muutus peab ulatuma ärimudelite ja väärtus
ahelate südamikku, selmet mõelda muutmisele muu hulgas, 
vaid ka selles, et uutmoodi sihiteadlikkus peab majanduses 
jõudma organisatsioonide omavaheliste suhete keskmesse, 
piirdumata ettevõtete siseeluga. Muutuse lähtekohaks on 
uus käsitus sellest, mil moel loovad organisatsioonid ja 
majandus osalised väärtust. Tõsi küll, siinne raamat kesken
dub hädatarvilikele muutustele avasektori asutustes. Kuid 
kuna avasektori tegevus – otseinvesteeringud, kaudsed 
toetused, maksundus ja õiguskorraldus – on peagu kõigi 
ühiskondlike suhete keskmes, tähendab valitsemise ümber
mõtestamine üksiti kapitalismi ümbermõtestamist.

Olgugi et see raamat on mõeldud ühtaegu teoreetikutele ja 
praktikutele, on tegu ennekõike juhendiga, kuidas korraldada 



37

kapitalismi teisiti. Siin väidetakse, et me peame muutma 
organisatsioone ja juhtimisstruktuure ning töötama välja 
uued praktilised majanduspoliitilised hoovad, mida on tarvis 
sihikeskse majanduse loomiseks.


