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LÜHIKOKKUVÕTE 

Sotsiaalkapitalil on palju erinevaid definitsioone, olenevalt käsitlusest. Üldiselt mõeldakse 

sotsiaalkapitali all ühiskonnas ja gruppides kehtivaid norme, usaldust, vastastikkust ning 

institutsioone ja võrgustikke, mis võimaldavad koostööd ja aitavad efektiivselt saavutada 

ühiseid eesmärke. Uurimustöö eesmärk on analüüsida kas ja mil määral on sotsiaalkapitali 

iseloomustavad näitajad muutunud Eestis aastatel 2004-2012. Töö ülesanded on erialase 

kirjanduse põhjal anda ülevaade teoreetilisest käsitlusest ja analüüsida teiseste andmete 

põhjal muutusi sotsiaalkapitali näitajates ajaperioodil 2004-2012. Uurimismeetod on 

kvantitatiivne analüüs. Andmed on saadud European Social Survey, Eurostati ja Eesti 

Statistikaameti andmebaasidest. Teoreetilises osas on kirjeldatud sotsiaalkapitali ajalugu, 

sotsiaalkapitali kui kapitali tunnuseid, mikro- ja makrotasandi tunnuseid, allikaid ja mõju 

majandusarengule. Empiirilises osas on võrreldud mikro- ja makrotasandi ning 

keskkonnatingimuste näitajaid perioodi jooksul. Võrdluseks on kasutatud Leedu, Soome ja 

Rootsi näitajaid. Aastate võrdluses selgus, et Eestis on sotsiaalkapital suurenenud aastast 

2006 aastani 2010, aastal 2012 on see veidi langenud. Peaaegu kõik näitajad osutasid, et 

kõige vähem sotsiaalkapitali võrreldavatest riikidest oli Leedus, Eestis veidi rohkem. 

Soomes on sotsiaalkapitali rohkem kui Rootsis, kuid erinevus nende vahel on väga väike. 

Erinevus põhjamaade ja Baltimaade vahel on aga väga suur.  

ABSTRACT 

Social capital is an interdisciplinary concept, which is used differently by sociologists, 

political scientists, and economists. Social capital`s components are trust, norms and 

networks between individuals, small groups and institutions, that can improve the 

efficiency of society and individual wellbeing by facilitating coordinated action. The 

purpose of this research is to analyze changes of social capital`s indicators in years 2004-

2012 in Estonia. The aim of this research is to give review of theoretical interpretations, 

using specific literature, and execute quantitative analyze, using European Social Survey`s, 

Eurostat`s and Statistics Estonia`s database. In the theoretical part history of social capital, 

capital`s features concerned the social capital, components, sources and influences to 

economic development are described. In empirical part micro-level and macro-level 

indicators and enviromental indicators are analyzed. For context, all indicators of Estonia 

are compeared to same indicators in Lithuania, Finland and Sweden. Results show, that 



 

 

social capital in Estonia increased from year 2006 to 2010, and decreased in year 2012. 

Lithuania has somewhat less social capital than Estonia. Finland owns more social capital, 

than Sweden, but differences are hardly noticeable and vary in different indicators. 

Differences between Baltic States and North States are big.
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SISSEJUHATUS 

Alates eelmise sajandi üheksakümnendatest aastatest on sotsioloogid, politoloogid ja 

majandusteadlased üle maailma uurinud sotsiaalse kapitali mõju majandusarengule. 

Arvukates uuringutes on tõestust leidnud selle positiivne mõju inimkapitalile, 

majanduskasvule ja ühiskonna arengule. Sellised tegurid nagu usaldus, osalemine ja 

vastastikkus on olulise tähtsusega demokraatia kodanikeühiskonna ja majanduse arengule 

ning vaesuse ja diskrimineetituse  vähendamisele. Sotsiaalse kapitali loomine oleks abiks 

ka maapiirkondade elu parandamiseks.  

Käesolevas uurimustöö eesmärk on analüüsida sotsiaalse kapitali dünaamikat aastatel 2004 

kuni 2012 ja Eestis. Uuritavat perioodi iseloomustavad muutused Eesti majanduses, järsk 

SKP langus aastatel 2008-2009 ja seejärel kiire tõus. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud 

uurimisülesanded: 

1. erialase kirjanduse abil anda ülevaade sotsiaalkapitali teooriast ja erinevatest 

käsitlustest;  

2. analüüsida teiseste andmete abil sotsiaalkapitali näitajate muutuseid Eestis aastatel 

2004-2012. 

Töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade 

sotsiaalkapitali kujunemisest ja ajaloost, tuuakse välja selle definitsioonid ja erinevad 

käsitlused. Selgitatakse sotsiaalkapitali allikaid, näitajaid ja mõju majandusarengule 

Erialasest kirjandusest on kasutatud peamiselt Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna poolt 

välja antud kogumikku „Sotsiaalkapital, majandusareng ja ühiskondlik vastutus“ ja Robert 

Putnami raamatut „Üksi keeglisaalis“. Empiirilises osas on kasutatud teiseseid andmeid, 

mis on saadud European Social Survey, Eurostati ja Eesti Statistikaameti andmebaasidest. 

Uuritakse sotsiaalkapitali mikro- ja makrotasandi näitajate ja sotsiaalkapitali arenguks 

oluliste keskkonda iseloomustavate näitajate muutumist ajaperioodil 2004 kuni 2012. 

Konteksti selgitamiseks on võrreldud Eesti näitajaid Leedu, Soome ja Rootsi näitajatega 

aastal 2012. Uurimismeetodiks on kvantitatiivne analüüs. 

Autor tänab juhendaja Birgit Maasingut abi ja toetuse eest töö valmimise käigus.  



6 

 

1. SOTSIAALKAPITAL 

1.1. Sotsiaalkapitali olemus ja ajalugu. 

Sotsiaalkapitali all mõistetakse sotsiaalsetes võrgustikes tekkivaid ja levivaid vastastikust 

usaldust, ühiseid väärtushinnanguid ja norme, mis soodustavad heaolu arengut nii 

üksikindiviididele, gruppidele, kui kogu ühiskonnale. Sotsioloogid uurivad sotsiaalkapitali 

kujunemist, allikaid ja selle mõju üksikindiviidile, politoloogid mõju demokraatia arengule 

ja ühiskonna juhtimise efektiivsusele, majandusteadlased selle mõju majanduse arengule. 

(Kaasa jt. 2006:14)  

Sotsiaalkapitali mõistet kasutas esimesena teaduskirjanduses Lydia Judson Hanifan essees 

„Maakool kogukonna keskusena“ („The Rural School Community Center“) 1916. aastal. 

Hanifani selgitas oma teoses, mismoodi ja kui oluliselt mõjutab kogukondlik aktiivsus 

koolide edukust. Tema käsitlus sisaldas peaaegu kõiki elemente, mida hilisemad käsitlused 

on oluliseks pidanud. Ilmselt oli teos oma ajast ees, sellele ei pööratud palju tähelepanu ja 

unustati. Hiljem tuli mõiste uuesti kasutusele. 1950. aastatel kasutasid seda oma 

uurimustöödes Kanada sotsioloogid, uurides eeslinnade klubisid, 1960. Jane Jacobs oma 

uurimustöös linnaelanike naabrussuhetest, 1970. majandusteadlane Glenn Loury, uurides 

orjanduse sotsiaalset pärandit; 1980. sotsiaalteoreetik  Pierre Bourdieu, kes uuris 

sotsiaalvõrgustikes peituvaid majanduslikke ressursse. 1980. aastatel uuris James Coleman 

hariduse sotsiaalset konteksti, nagu Hanifan oli seda teinud sajandi algul. (Putnam, 2008: 

17-18) 

Esimesed terviklikud sotsiaalkapitali käsitlevad uurimustööd tulid 1990. aastatel. Tähtsaim 

neist on Robert Putnami uurimus Põhja- ja Lõuna-Itaalia arengu erinevustest. Kui algul oli 

sotsiaalkapital põhiliselt sotsiaalteaduste uurimisobjektiks, siis alates 1990. aastatest sai 

sellest ka majandusteaduse huvi. 1996. aastal loodi Maailmapanga juurde sotsiaalse 

kapitali algatuse töögrupp. Töögrupi uurimisala on väga laiahaardeline, kuid põhirõhk on 

sotsiaalsel sidususel kui jätkusuutliku majanduse olulisel osal. (Kaasa jt. 2006: 14-18) 

Sotsiaalkapital on lai teema, hõlmates erinevaid teadusharusid ja vaatenurki. Tabelis nr. 1 

on toodud teadusharude ja tuntumate autorite kaupa sotsiaalkapitali definitsioonid. 



7 

 

Tabel 1. Sotsiaalkapitali definitsioonid  Allikas: Kaasa jt. 2006: 44-45 

Teadusharu Tuntumad autorid Definitsioonid 

Sotsioloogia Pierre Bourdieu Sotsiaalkapital kui indiviidi või grupi tegelike 

või virtuaalsete ressursside summa, mis 

seisneb vastupidavas, rohkem või vähem 

institutsionaliseeritud suhete võrgustikus, 

põhinedes vastastikusel tutvusel ja 

tunnustamisel. Sotsiaalkapitali kaudu 

saadavateks hüvedeks on võim, reputatsioon, 

materiaalne heaolu, vaimne ja füüsiline tervis 

jne. 

James Coleman (ratsionaalse 

valiku sotsioloogia) 

Sotsiaalkapital on võrgustikes paiknev resurss, 

mis hõlbustab teiste vajalike lisaressursside 

hankimist ja soovitava eesmärgi saavutamist. 

Sotsiaalkapital on vaadeldav kollektiivse ja 

avaliku hüvisena. 

Mark Granovetter 

(majandussotsioloogia) 

Sotsiaalkapital kui sotsiaalsed võrgustikud. 

Sotsiaalkapital võib olla kollektiivne ja avalik 

ressurss, kuid seda saab kasutada ka kitsaste 

grupihuvide saavutamise vahendina. 

Politoloogia Robert Putnam Sotsiaalkapital hõlmab organiseerituse 

omadusi, nagu usaldus, normid, võrgustikud, 

mis võivad tõsta ühiskonna efektiivsust 

sellega, et vahendavad koordineeritud 

tegevust. Sotsiaalkapital on kollektiivne ja 

avalik hüvis, kuid riik ei saa selle loomist 

oluliselt mõjutada.  

Riigi roll majanduses; 

heaoluriik 

Sotsiaalkapital kui usaldus on avalik hüvis ja 

kollektiivne ressurss. Riigi valitsus ja 

institutsioonid saavad sotsiaalkapitali nii luua 

kui ka hävitada. (Skandinaavialik heaoluriik vs 

kommunistlik reziim) 

Majandusteooria Gary Becker („uus 

mikroökonoomika“) 

Sotsiaalne kapital kui individuaalne ressurss, 

mida luuakse üksikindiviidide ratsionaalsete 

investeerimisotsuste kaudu. 

Douglass North 

(institutsiooniökonoomika) 

Sotsiaalkapital kui institutsioonid, mis 

hõlmavad nii mitteformaalseid piiranguid 

(traditsioonid ja tavad, tabud ja sanktsioonid) 

kui ka formaalseid reegleid ühiskonnas 

(konstitutsioon, seadused jne.) 

Majandusteaduse 

uuemad harud 

Sotsiaalkapital kui analüüsivahend, mis võimaldab uurida majandusarengu 

kvalitatiivseid aspekte. Sotsiaalkapitalil (sotsiaalne suhtlemine, vastastikkus, 

altruism jms.) on oluline roll majapidamiste subjektiivse heaolutaseme 

kujunemisel. 

Sotsiaalkapitalil on nii sarnaseid kui erinevaid omadusi võrreldes teiste kapitaliliikidega. 

Seda saab akumuleerida investeerides raha ja aega sotsiaalsete sidemete arendamiseks ja 

säilitamiseks. Investeeringud on siiski riskantsemad kui teistel kapitaliliikidel, sest tulu 

saamise aeg, vorm ja suurus pole ettearvatavad. Sotsiaalkapitali saab kasutada mitmel 
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otstarbel ja on vahetatav, kuid ei ole nii likviidne kui näiteks finantskapital. Sotsiaalkapital 

võib teisi ressursse nii täiendada kui asendada. Sotsiaalkapital kuulub moraalsete 

ressursside hulka, mis ei amortiseeru mitte kasutades, vaid kasutamata jätmisel, nagu ka 

inimkapital. Sotsiaalkapital erineb teistest kapitaliliikidest selle poolest, et ta ei paikne 

tehingu osapooltes, vaid nendevahelistes suhetes, seega pole kellegi ainuomandiks. 

Omandiõiguse määratlematuse tõttu on sotsiaalkapitalil avaliku hüvise tunnused: selle 

kasutamine ühe isiku poolt ei vähenda teiste võimalust seda kasutada, kuid erinevalt 

avalikust hüvisest on võimalik indiviidide välistamine võrgustikust. Sotsiaalkapitali hulka 

pole võimalik kvantitatiivselt mõõta, kuid sellest saadav tulu võib olla mõõdetav. 

Sotsiaalkapitalil ei ole materiaalselt eksisteeriv, nagu ei ole ka inimkapital. Seega on 

sotsiaalkapitalil mitmed traditsioonilised kapitali tunnused ja seda võib kasutada sisendina 

majanduskasvu mudelites. (Kaasa jt, 2006: 96-100) 

Sotsiaalkapital jagatakse mikrotasandiks ja makrotasandiks. Mikrotasandi sotsiaalkapital 

on käsitlus, mille keskmeks on üksikindiviidi või väikese grupi ressursid ja hüved, ja nende 

kättesaadavus sotsiaalsete sidemete kaudu. Sotsiaalkapital on ressurss, mis võimaldab 

juurdepääsu teistele ressurssidele ning aitab seeläbi saavutada isiklikke eesmärke, näiteks 

majanduslikku heaolu, tunnustust, võimu, paremat tervist, saada vajalikku informatsiooni 

ja kriisiolukordades abi ja toetust. Positiivsed mõjud on seotud ekspressiivsete (rahulolu ja 

tervis) ja instrumentaalsete (materiaalne heaolu) hüvede suurendamisega. Negatiivsed 

mõjud on võrgustikust väljaspool olemise põhjusel hüvedest ilmajäämine, võimalik 

isikliku vabaduse vähenemine, kuritegelikes võrgustikes osalemine. Sotsiaalkapitalil on nii 

head kui halvad küljed. See võib pakkuda mitmeid väärtuslikke võimalusi ja vahendeid 

grupi liikmetele, kuid võib ka põhjustada seisakut. Näiteks liiga suur grupilojaalsus võib 

kahandada indiviidi arengut. (Woolcock jt. 2000:231) 

Makrotasandi sotsiaalkapital on formaliseeritud institutsionaalsed suhted. See käsitlus 

hõlmab ka ametlikke suhteid lisaks mitteametlikele. See sisaldab õigusakte, kohtusüsteemi, 

kodaniku- ja poliitilisi õigusi. Institutsioonid võivad olla formaalsed (seadused, 

turureeglid) kui ka mitteformaalsed (ideoloogia, väärtushinnangud). Need väärtused 

mõjutavad indiviidide ja gruppide võimet organiseeruda ühiste eesmärkide saavutamiseks 

ja seeläbi ka riigi usaldusväärsust. (Kaasa jt. 2006: 23-24)  
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Sotsiaalkapitali komponendid on (sealsamas: 54-55) 

1. strukturaalsed komponendid 

 mitteformaalsed võrgustikud ja sotsiaalsed suhted 

 osalemine vabatahtlikes organisatsioonides. 

2. kognitiivsed komponendid 

 üldine usaldus 

 normid, väärtused, vastastikkus 

Mitteformaalsed võrgustikud on vahetutel kontaktidel põhinevad korduvad ja kindla 

mustriga suhted kahe või rohkema inimese vahel, keda seovad lähedased suhted. 

Formaalsed võrgustikud omavad kokkulepitud reegleid, juriidilise isiku staatust , kindlat 

liikmeskonda. Nende vahele jäävad vabatahtlikud organisatsioonid, mille liikmetel on 

ühised huvid (nt. spordiklubid). (Kaasa jt. 2006: 54-55) 

Sotsiaalsed sidemed on kolme erineva iseloomuga: siduvad (bonding), ületavad ehk 

sildavad (bridging) ja ühendavad (linking). Siduvad on ühendused inimeste vahel, kes on 

sarnaste demograafiliste omadustega, nagu perekonnaliikmed, naabrid, lähedased sõbrad ja 

töökaaslased. Ületav sotsiaalkapital seob inimesi, keda ei iseloomusta sellised omadused. 

Konkreetne erinevus ületaval ja siduval ühendusel erineb olenevalt kontekstist, kuid on 

siiski oluline teada, kus need piirid asuvad, kuidas sidemeid luua ja säilitada. Ühendav 

sotsiaalkapital on autoriteetsete organisatsioonide või isikute (näiteks rahvaesindajad, 

politsei, pank) vahel. Siduv ja ületav sotsiaalkapital on horisontaalsed, ühendav on 

vertikaalne. (Grootaert jt. 2000: 4)  

Siduv sotsiaalkapital sobib hästi vastastikkuse seotuse soodustamiseks ja solidaarsuse 

tugevdamiseks. Näiteks rahvusgruppide võrgustikud pakuvad kogukonna liikmetele 

sotsiaalset tuge, kohalikele ettevõtetele stardikapitali ja usaldusväärseid töötajaid, turgu. 

Ületavad võrgustikud sobivad paremini grupiväliste ressursside ühendamiseks ja info 

levitamiseks. Majandussotsioloog Mark Granovetter on osutanud sellele, et tööd või 

poliitilisi liitlasi otsides on nõrgad ületavad sidemed erinevates valdkondades tegutsevate 

inimestega tõhusamad kui tugevad siduvad sidemed oma lähikondlastega. Xavier de Souza 

Briggsi sõnul on siduv sotsiaalkapital vajalik toimetulekuks, ületav aga edasijõudmiseks. 

Paljud grupid sisaldavad nii siduvaid kui ületavaid sidemeid. Näiteks 
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usuorganisatsioonides on samade uskumustega, kuid erinevate sotsiaalse tausta, hariduse, 

ea ja rahvusega inimesed. Siduvad ja ületavad sidemed ei ole „jah või ei“ kategooriad, vaid 

pigem „rohkem või vähem“ kategooriad, mille abil saab erinevaid sotsiaalse kapitali vorme 

võrrelda. Kuigi neid ei saa alati konkreetselt eristada, on vahe siiski oluline. (Putnam, 

2008:18-22) 

Osalemise  mõistetakse tegevust ja käitumist, mida võib vaadelda positiivne panuse 

andmisena ühiskondlikku ellu. Selleks võib olla osalemine ühendustes ja poliitilistes 

parteides, tegutsemine vabatahtlikuna, raha annetamine ja muud. Vabatahtlikul osalusel on 

positiivsed mõjud, milleks on usalduse ja normide tugevnemine, formaalsete 

institutsioonide toimimise parandamine, individuaalse heaolu tõus, sotsiaalsete sidemete 

laienemine ja sotsiaalsete oskuste arenemine. (Scrivens, Smith 2013: 28-29). 

Usaldust mõjutavad kultuuriline ja religioosne taust. Ajalooliselt piirneb usaldusring vaid 

pere ja sugulastega. Perekondade sees valitsevad tugevad koostöösidemed ja usaldus 

võõraste suhtes peaaegu puudub. Sellistes kogukondades on äritegevus koondunud mõnede 

perekondade kätte ja korruptsioonitase on kõrge. Samuti on kaks moraalinormide tasandit; 

üks pere suhtes, teine, madalam, kõiki teisi hõlmav. Isiklike suhete puudumisel osutub 

tehingute sõlmimine raskeks ja võõraste kohtlemisel esineb sageli oportunismi, mida 

kunagi ei tule ette usaldusvõrgustiku sees. Väikese usaldusringi põhjuseks võib olla ka 

valitsuse tegevus. Kui valitsus ei kaitse piisavalt omandiõigust ja ühiskondlikku turvalisust, 

või on liiga agar ühiskonna maksustamisel ja reguleerimisel, põhjustab see usaldusringi 

kahanemist perekonna piiridesse. Seevastu üldkehtiv ja õiglaselt rakendatav õiguskord 

soodustab avara usaldusringi teket ja loob ka võõrastele lähtealuse koostööks. (Fukuyama 

2001: 250-253)  

Usaldusega on tihedalt seotud ühised normid ja väärtushinnangud. Usaldus on kinnistunud 

tavade, vastastikuste ootuste ja jagatud väärtuste kogumid. Vastastikuse usalduse puhul 

puudub vajadus kontrollida partneri tegevust. Usalduse koostisosadeks on ootused partneri 

usaldusväärsuse suhtes, partneri käitumise ennustatavus ja eeldatav aus käitumine 

olukordades, mis võimaldavad oportunistlikku tegutsemist. (Kaasa jt. 2006: 49)  

Inimeste käitumist mõjutavad mitte ainult isiklikud eelised, vaid ka arusaam, et neilt 

oodatakse teatud tüüpi käitumist ning suutmatus käituda teatud viisil võib kaasa tuua pika- 

või lühiajalisi negatiivseid tagajärgi. Ootused käitumise suhtes on normid. Normide tüübid 
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ja levik ühiskonnas määrab ühiskonna väärtushinnangud ja kujundab ootusi selle kohta, 

kuidas inimesed peaksid käituma (Scrivens, Smith, 2013: 36).  

 Vastastikkuse põhimõte: mina teen praegu sinu heaks seda, midagi kohe vastu palumata 

ning võib-olla sind isegi tundmata, kuid võin olla kindel, et kunagi tulevikus osutad sina 

või keegi teine mulle vastuteene (õigesti mõistetud omakasupüüdlikkus). Kogukonnas, kus 

järgitakse vastastikuse seotuse põhimõtet, saavad kõik sellest olukorrast isiklikku kasu. 

Mõnel juhul on vastuteened kohesed, mõnikord pikaajalised ja oletuslikud. Kogukonnas, 

kus on vastastikused seosed tugevad, on märgatav majanduslik eelis ja inimeste eluea 

pikenemine väiksema stressitaseme tõttu. Ausus ja usaldus aitavad ühiskondlikus elus 

tekkivaid pingeid leevendada. Tihedad ühiskondlike vahetussuhete võrgustikud aitavad 

tõhusalt toimivat üldistatud vastastikuse seotuse normi kindlustada. Samasse siduvasse 

võrgustikku kuuluvad kaks potensiaalset koostööpartnerit tõenäoliselt kuulevad teineteisest 

varem või hiljem. Seega on oluline säilitada hea reputatsioon, millest ilmselt tõuseb 

suurem kasu kui petmisest saadav hetketulu. Selles mõttes soodustavad võrgustikud ausust. 

Kui tingimused on võrdsed, siis need inimesed, kes usaldavad oma kaaskodanikke, 

töötavad tihedamini vabatahtlikuna, annetavad heategevuseks, osalevad poliitikas jne. 

Teiste aususesse uskuvad inimesed valetavad, petavad ja varastavad vähem ja austavad 

kaaskodanike õigusi. Samas kodanikuelust irdunud inimesed arvavad, et neid ümbritsevad 

kelmid ja tunnevad ka ise vähem sisemist sundi olla aus. Usaldus kogukonna vastu seisab 

teistel alustel kui usaldus valitsuse või muude institutsioonide vastu. Ühiskondlik ja 

poliitiline usaldus võivad, kuid ei pruugi korreleeruda. (Putnam 2008: 135-150) 

1.2. Sotsiaalkapitali mõõtmine 

Sotsiaalkapital on mitmekülgne uurimisala, millel on palju vorme ja vaatenurki. Seepärast 

on selle mõõtmine keeruline, kuna pole ühte kindlat näitajat, mis kirjeldaks kõiki aspekte. 

Sotsiaalkapitali mõõtmiseks tuleb koguda, analüüsida ja tõlgendada palju erinevaid 

näitajaid. Näitajate valik oleneb sellest, millist mõju uuritakse. 
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Tabel  2. Sotsiaalkapitali näitajate jaotus tasandite ja aspektide kaupa Allikas: Kaasa jt. 

2006 

Tasand Üldisem jaotus Täpsem jaotus 

Mikrotasand Võrgustikud Suhtlemisvõrgustik ja 

sotsiaalne toetus 

Sotsiaalne osalus 

Kodanikuaktiivsus 

Normid Usaldus 

Vastastikkus 

Makrotasand Valitsemine Õiguslik aspekt 

Kodanikuühiskonna toimimine 

Kodanike käitumine Usaldus ja aktiivsus 

Sotsiaalne sidusus 

Sotsiaalkapitali saab uurida nii mikro- kui makrotasandil. Mikrotasandi uurimiseks saab 

kasutada palju erinevaid näitajaid. Nendeks on suhted sõprade, oma perekonna, naabritega 

ja nendega suhtlemise sagedus, usaldus, koostöö tegemine igapäevaelus, teiste aitamine, 

lootus ise abi saada vajaduse korral ja palju muud. Tuuakse välja ka ühiskondlikus elus 

osalemise näitajad, milleks on osalemine kultuuri-, vabaajaveetmise- ja usulistes 

organisatsioonides ja osalemine vabatahtlikus tegevuses, ning selle intensiivsus. 

Kodanikeaktiivsust hinnatakse selliste näitajatega, nagu informeeritus kohalikest 

sündmustest, valimisaktiivsus, osalus kohalike probleemide lahendamisel, kontaktid 

võimuesindajatega, jne. On ka näitajaid, mis selgitavad, mil määral inimesed tajuvad oma 

mõju muuta kohalikku elukorraldust ning tunnetavad oma kodanikuõigusi ja kohustusi. 

Usalduse näitajad kirjeldavad inimeste usaldust nii tuttavate ja võõraste inimeste kui ka 

formaalsete institutsioonide suhtes. Üldise usalduse kõrval hinnatakse ka usaldust 

konkreetsete indiviidide, nagu sõprade, naabrite, töökaaslaste, jne. vastu. Formaalsete 

institutsioonide puhul selgitatakse usaldust erinevate institutsioonide, näiteks valitsus, 

kohalik omavalitsus, riigikogu, kohtusüsteem, piirivalve, politsei, ajakirjandus, pangad, 

jne. suhtes. Usalduse näitajana on kasutatud kindlat lootust saada vajadusel abi, samuti 

rahulolu informatsiooni kättesaadavusega. Mõnikord kasutatakse küsimustikku 

elukeskkonna tajumise kohta. See sisaldab küsimusi rahulolu kohta kohaliku keskkonnaga, 

infrastruktuuri ja selle pakutavate võimalustega, ning keskonna turvalisuse tajumise kohta. 

(Kaasa jt. 2006:79-82) 
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Käesolevas töös kasutatakse järgmiseid mikrotasandi näitajaid: kohtumiste tihedus 

sõprade, sugulaste või töökaaslastega, interneti kasutamine isiklikuks eesmärgiks, üldine 

usaldus inimeste vastu ja inimeste abivalmiduse hindamine.  

Makrotasandi näitajad on grupeeritud kaheks: valitsemisnäitajad ja kodanike käitumist 

käsitlevad näitajad. Valitsemisnäitajad on kohtusüsteemi sõltumatus, valitsuse ja 

ametkondade tegevuse kvaliteet, seadusandluse stabiilsus ja kehtivus (üldine seaduslikkus). 

Kodanikuühiskonna toimimise näitajad on demokraatiatase, diskrimineerimise 

tunnetamine, korruptsioonitase, sotsiaalsed ja etnilised pinged, sissetulekulõhe. Kodanike 

käitumist iseloomustavad näitajad on saadud mikrotasandi näitajaid agregeerides. Siia 

kuuluvad üldist usaldust ja usaldust institutsioonide vastu iseloomustavad näitajad. 

Makrotasandi sotsiaalkapitali iseloomustab veel valimisaktiivsus ja kodanike 

grupeerumine organisatsioonidesse. Sotsiaalset sidusust iseloomustavad näitajad on 

sotsiaalsete pingete tugevus, etniline mitmekesisus, rahutuste sagedus, kuritegevuse 

näitajad, noorte tööpuudus, tulujaotust iseloomustavad näitajad. (Kaasa jt. 2006:82-89) 

Käesolevas töös kasutatud makrotasandi näitajad on usaldus riigikogu, poliitikute, 

õigussüsteemi ja politsei suhtes ning kodanikuaktiivsuse näitajad. Keskkonda 

iseloomustavate näitajatena kasutatakse turvalisuse tajumise näitajat, Gini koefitsenti ja 

SKP-d. 

1.3. Sotsiaalkapitali allikad. 

Mikrotasandi sotsiaalkapitali allikateks on perekond ja kogukond. Kuna sotsiaalkapital 

sõltub sotsiaal-majanduslikest isikuomadustest, siis just kodus ja lähikonnas need 

omadused kujunevad ja kinnistuvad. Perekond on oma liikmete heaolu peamine allikas ja 

mõjutab käitumisnormide ja väärtushinnangute kujunemist. Kogukonna tasandil tekib 

sotsiaalkapital naabrite, sõprade, kolleegide jt. gruppide suhete kaudu, kusjuures suhete 

tugevust ja sagedust mõjutab ühiste probleemide või huvide olemasolu. Järgnevalt on 

loetelu empiiriliselt tõestust leidnud isikuomadustest ja nende mõju sotsiaalkapitalile. 

(Kaasa jt. 2006: 62) 

 haridus - haritud inimesed on tavaliselt usaldavamad ja sotsiaalselt aktiivsemad 

 vanus - sotsiaalkapitali hulk vanuse suurenedes algul kasvab, siis väheneb 
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 sugu - naised on sotsiaalselt märksa aktiivsemad kui mehed 

 sissetulek - kõrgem sissetulek võimaldab investeerida rohkem raha (kuid vähem 

aega) sotsiaalsetesse suhetesse  

 eraomand - kinnisvaraomanikel on rohkem sotsiaalkapitali, kuna omandi haldamine 

nõuab koostööd 

 abielulisus - abielus (kooselus) paaridel on mõnevõrra vähem sotsiaalkapitali  

 mobiilsus - mobiilsus ja füüsiline distants vähendavad sotsiaalkapitali  

Putnami käsitluse järgi on olulised mõjutajad veel elupiirkond ja tööhõive. Elamine 

suurlinnades vähendab sotsiaalset kapitali, kuna inimesed on anonüümsemad, suhtlevad 

väikestes võrgustikes ja ei tunne vastutust kogukonna tegevuse eest. Eeslinnade inimesed 

eelistavad suhtlemisele ja osalemisele privaatsust. Töötavad inimesed on nii 

kodanikualgatuses kui ka tavasuhtluses väljaspool kodu aktiivsemad kui mittetöötajad.  

Eelneva loetelu komponentide täienduseks saab lisada, et haridustase ei mõjuta palju 

siduvat sotsiaalkapitali, küll aga on tugev ja võib-olla kõige olulisem tegur avalikes, 

formaalsetes institutsioonides osalemises. Lisaks vanusele mõjutab ka põlvkonda 

kuulumine. Naised on küll sotsiaalselt aktiivsemad kui mehed, kuid koduperenaise rolliga 

kaasneb sageli ühiskonnast kõrvalejäämine. Madalama sissetulekuga inimesed osalevad 

seltskondlikus ja kogukondlikus elus märksa vähem. Kehva majandusliku olukorra puhul 

pööratakse rohkem tähelepanu enda ja oma pere igapäevasele toimetulekule. Määrav ei ole 

mitte sissetulek ise, vaid pinge, mida see tekitab. (Palgalangus on olulisem mõjutaja kui 

stabiilne madal palk.) Kinnisvaraomanikud on paiksema eluviisiga. Mobiilsuse mõju on 

see, et hiljuti kogukonda saabunud inimestel läheb aega, et tekitada suhetevõrgustik ja 

osaleda kogukondlikus tegevuses. Inimesed, kes on kogukonnas ajutiselt, ei hooli 

kohalikest probleemidest nii palju kui püsielanikud. (Putnam 2008: 190-221) 

Makrotasandi sotsiaalkapitali allikatena käsitletakse ajalugu, majandusarengut, formaalseid 

institutsioone, ühiskonna ebavõrdsust. Ajaloolised mõjutajad on kultuur ja ideoloogia ning 

religioon. Mõned religioonid, nagu Hiina konfutsialism ja ladina katoliiklus, ülistavad 

tugevaid peresidemeid, Ameerikas levinud protestantlus seevastu soosib üldist usaldust. 

Majandusarengul on sotsiaalkapitali suurendav mõju haridustaseme tõusu kaudu, samas 

tehnoloogiline areng (internet, televisioon) võib vähendada inimestevahelist suhtlemist, 

kuid läbi infokanalite võib suhtlemine hoopis laieneda. Formaalsed institutsioonid, nagu 

kohtusüsteem, meditsiinisüsteem ja korrakaitse, tagavad indiviididele turvalisema 
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elukeskkonna ja seeläbi suurendavad üldist usaldust. Sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus 

vähendab sotsiaalkapitali, sest ennast diskrimineerituna tundvad indiviidid ei ole 

koostööaltid. Ebavõrdsus põhjustab ühiskonna polariseerumist ja suhted hääbuvad. Üldise 

usalduse aluseks on demokraatlik riigikord, totalitaarne riigikord vähendab sotsiaalkapitali, 

nii usaldust kui kodanikuaktiivsust. (Kaasa jt. 2006: 65-70)  

Tehnoloogia areng võib vähendada sotsiaalkapitali, inimesed veedavad rohkem aega tööl, 

vaatavad üksi televisiooni, kaugtöö tõttu väheneb suhtlemine ka töökaaslastega. Vähem 

suheldakse naabrite ja isegi perega. Kuid interneti kaudu sotsiaalkapital mitte ei vähene, 

vaid muutub. Suhtlemine muutub globaalsemaks, tekivad uued võrgustikud ja huvigrupid. 

(Keeley 2009: 104-105)  

Kultuurierinevusest saab pidada oluliseks rahvuse asetust skaalal  individualism - 

kollektivism. Kollektivistlikud inimesed peavad end eelkõige mingi grupi (perekond, 

kollektiiv, rahvus) liikmena; lähtuvad oma käitumises grupi poolt kehtestatud normidest ja 

kohustustest, allutavad oma isiklikud eesmärgid ja vajadused grupi omadele ja 

väärtustavad grupi saavutusi: turvalisust, koostööd ja emotsionaalset lähedust. 

Individualistlikud inimesed peavad end kollektiivist sõltumatuks, lähtuvad peamiselt 

iseenda eelistustest, vajadustest ja õigustest, suhetes teiste inimestega lähtuvad 

kasulikkuse- kahjulikkuse printsiibist. Näiteks Skandinaavias on ülekaalus horisontaalne 

individualism, USA-s ja Inglismaal vertikaalne individualism (staatus on oluline). 

Uuringute järgi kaldub Eesti kollektivismi poole, kuid hierarhia tüüpi väärtused on 

teisejärgulised. (Realo, 2002: 27-35) 

1.4. Sotsiaalkapitali mõju  

Sotsiaalkapitali mõju ei ole tarvis ülehinnata. See ei ole lahendus kõigile 

arenguprobleemidele. Samas on paljud uurimused näidanud, et sotsiaalkapitali mõju on 

märkimisväärne ja on tihti samas suurusjärgus teiste majandusarengu ja ühiskonna üldise 

arengu teguritega. Sotsiaalkapitali mõju ilmneb peaaegu alati sünergias teiste väärtustega, 

see tähendab, võimendab teiste majandusarengu tegurite mõju ja vastupidi. (Grootaert jt. 

2004:18). 
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Arengu tegurid on poliitilised muutused, demokraatia, detsentraliseerimine ja osalus, 

tulude ümberjaotamine põhivajaduste rahuldamise eesmärgil, inimareng ja naiste roll 

arengus, majanduspoliitiliste meetmete eetilisus jne. (Parts  2000: 18) 

Sotsiaalkapitalil on mõju inimkapitalile. Inimkapitali määravad inimeste tervislik seisund, 

haridustase, oskused ja kogemused, ettevõtlikkus, töötahe. (Parts 2008: 111) 

Sotsiaalkapitali mõjutab inimese arengut alates lapseeast. Lapsed, kelle peres on palju 

sotsiaalkapitali, saavad koolis paremini hakkama, langevad harvem koolist välja ja ei satu 

kuritegelikule teele. Laste ahistamist on vähem, kui ümbruskonnas on rohkem 

sotsiaalkapitali. See mõjub positiivselt laste vaimsele arengule ja sotsialiseerumisoskusele. 

Sotsiaalsed oskused on aga järjest suureneva tähtsusega isikuomadused tööjõuturul. Kui 

vanemad teevad koostööd koolidega, parandab see laste haridust ja ka kooli kvaliteeti. 

Õppekavaväline tegevus ja kuulumine eakaaslastega suhtlemisvõrgustikesse vähendab ka 

õpilase kõrgkoolist väljalangemise tõenäosust. Sotsiaalkapitalil on oluline mõju turvalise 

elukeskkonna loomisel. Kui muud tingimused on samad, siis piirkondades, kus inimesed 

suhtlevad omavahel ja teevad koostööd, on kuritegevuse tase madalam ja inimeste heaolu 

suurem. Sotsiaalsete suhete abil saab inimene parandada oma tööalast edu, seega ka 

majanduslikku seisundit. Sotsiaalsed suhted on kasulikud töö otsimisel. Informatsiooni 

võimaliku töökoha leidmiseks saab tihti tuttavatelt, eriti kasulikud on siin ületav 

sotsiaalkapital, suhted inimestega teisest keskkonnast. Töökohale kandideerimisel on tihti 

olulisemad või sama olulised reputatsioon, soovituskirjad ja isiklikud tutvused, kui 

töökogemus ja haridustase. Sotsiaalkapitalil on suur roll inimese vaimse ja füüsilise tervise 

suhtes. Mida paremad on inimestevahelised suhted, seda vähem esineb stressist 

põhjustatud tervisehäireid, nagu depressioon ja südamehaigused. Ka tervist kahjustavad 

tegevused, nagu suitsetamine, liigne söömine, alkoholitarbimine ja vähene liikumine, on 

harrastusteks rohkem inimestel, kes on üksildased. Üle maailma tehtud uuringutest 

inimeste rahulolu kohta on selgunud, et õnnelikkust mõjutab kõige rohkem inimese 

sotsiaalsete sidemete ulatus ja sügavus. (Putnam 2008: 295-343) 

Sotsiaalkapital mõjutab majanduskasvu inimkapitali arengu kaudu. Uus, teadmistepõhine 

majandus põhineb inimkapitalil ja oskusel selle väärtust süstemaatiliselt tõsta. (Arrak 

2008: 70)  Majandusareng on pikaajaline protsess, mille käigus toimub SKP kasv ühe 

elaniku kohta, samal ajal kui absoluutse vaesuse piirist allpool olevate inimeste arv ei 
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kasva ning tulude jaotumine ei muutu ebavõrdsemaks. Majanduskasv tähistab kitsalt SKP 

kasvu ühe elaniku kohta. (Parts 2000: 15)  

SKP (GDP - Gross Domestic Product) on sisemajanduse koguprodukt. Sisemajanduse 

kogurodukti moodustab ainult mingi riigi või piirkonna territooriumil mingi ajaühiku 

jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste väärtuste (lisaväärtuse) summa. Sisemajanduse 

koguprodukt = eratarbimine + investeeringud + avaliku sektori (valitsuse) kulutused + 

(eksport - import) (Kerem, Randveer  2007: 73-74) 

Suurema usaldusega ja väljakujunenud heade normidega kaasneb väiksem kuritegevus. 

Seepärast kulub omandiõiguse kaitsmiseks vähem ressursse (väiksemad maksud 

korrakaitse finantseerimiseks, altkäemaksuks, kindlustuseks, turvaseadmete 

muretsemiseks) ja need ressursid saab suunata investeeringuteks. Usaldavas ühiskonnas on 

kõrgem haridusinvesteeringute tulusus ja sellega kaasnevate innovatsioonide hulk. Väikese 

usalduse korral vähendab haridusinvesteeringuid tutvustel ja sugulustel põhinev 

tööhõivepoliitika, suure usalduse korral sõltub töö saamine isiklikest oskustest ja 

teadmistest. Suure usaldusega ühiskond on vähem riskikartlik, mistõttu tehakse suuremaid 

investeeringuid. Suurema sotsiaalkapitaliga ühiskonnas on ettevõtted huvitatud oma maine 

nimel tegelema negatiivsete välismõjude (näiteks keskkonna saastatus) probleemidega. 

(Kaasa jt. 2006: 100-110).  

Järelikult kõrge sotsiaalne kapital suurendab investeeringuid ja innovatsioone, mis 

avaldavad positiivset mõju SKP kasvule ning vastupidi.  

Ettevõtte seisukohast on sotsiaalkapital ressursside summa, mis on ettevõttes tekkinud tänu 

stabiilsetele suhetevõrgustikele indiviidide või gruppidega, mis võivad asuda nii ettevõtte 

sees kui ettevõttest väljaspool. Suur sotsiaalkapitali hulk hõlbustab koostööd ja 

informatsiooni levikut ettevõttes ja suhetes huvigruppidega. (sealsamas: 173). 

Sotsiaalkapitali määrast sõltub institutsioonide efektiivsus. Suure usaldusega riigid tulevad 

toime väiksema arvu seadustega, seega on usaldus osaliselt lepingute asendajaks. Eelkõige 

toimub see riikides, kus riiklikud institutsioonid on nõrgad ja omandiõigus halvasti 

kaitstud. Kõrgem üldine usaldus võib suurendada institutsioonide usaldusväärtust ja 

efektiivsust ning seega investorite kindlustunnet. Kui riiklikud institutsioonid on välja 

arenenud  ja tugevad, siis usalduse olemasolu täiendab neid. Seadusi ka täidetakse ja iga 
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asja kohta pole vaja teha seadust, sest toimivad ka ühised normid. Sarnaste 

institutsionaalsete reeglite korral võib nende efektiivsus olla erinev, sest reeglite jõustamise 

mehhanismid, ideoloogia ja käitumisnormid ei ole kõikjal samad. Suurem üldine usaldus 

seostub suurema usaldusega valitsusametnike vastu, mis muudab valitsuse poliitika 

usaldusväärseks. Valitsuse usaldusväärsus seostub ka madalama kuritegevuse ja 

korruptsioonitasemega. Usaldus mõjutab oluliselt valimisaktiivsust ning huvi riigis 

toimuva vastu. See suurendab omakorda poliitikute vastutustunnet. Sotsiaalkapital võib 

lihtsustada kokkulepete sõlmimist polariseeritud poliitiliste eelistuste korral, eriti oluline 

on see kriisiolukordades. Sotsiaalne osalemine tugevdab demokraatiat. (Kaasa jt. 2006) 

Kui inimeste osalus poliitilises elus väheneb, siis jäävad kõrvale just mõõdukad ja 

äärmuslaste osakaal suureneb. See muudab poliitilise elu ebastabiilsemaks ja kompromissi 

leidmine muutub raskemaks. Lisaks sellele võib poliitika muutuda väikeste gruppide 

erahuvide saavutamise vahendiks. (Putnam 2008: 346-353)  

Sotsiaalkapitalil on kolm põhilist mõju valitsusele: valitsuse vastutus suureneb, millega 

kaasneb pigem laiemate kui kitsaste gruppide huvide esindamine, hõlbustub kokkulepete 

saavutamine polariseeritud eelistuste puhul ja poliitika tegemine muutub 

innovaatilisemaks, kuna on palju väljakutseid. (Knack 2000: 2-3) 
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2. EESTI SOTSIAALKAPITALI ANALÜÜS 2004-2012 

2.1. Andmed ja metoodika 

Sotsiaalkapitali dünaamika uurimiseks Eestis aastatel 2004-2012 on kasutatud European 

Social Survey (edaspidi ESS) andmebaasi. ESS on teinud rahvusvahelisi uuringuid iga 

kahe aasta tagant, alates aastast 2001. ESS on mõõtnud inimeste suhtumist, uskumusi ja 

käitumismustreid rohkem kui kolmekümnes Euroopa riigis. Eesti osaleb uuringus aastast 

2004.  2014. aasta tulemused ei ole veel käesoleva uurimustöö ajaks andmebaasi jõudnud. 

Uurimismeetodiks on kvantitatiivne analüüs. 

ESS eesmärgid on kaardistada muutusi Euroopa sotsiaalses, poliitilises ja moraalses 

olukorras, töötada välja kõrgemaid standardeid rahvusvaheliste uuringute teostamiseks 

sotsiaalteaduste vallas, parandada andmete kättesaadavust sotsiaalsete muudatuste kohta 

teadlastele, poliitikutele ja üldsusele. ESS peakorter on City University Londonis. 

Uuringuid on rahastanud Euroopa Komisjon ja osalevad riigid. Eestipoolsed  rahastajad on 

olnud Teadus- ja Haridusministeerium, Tartu Ülikool, Sotsiaalministeerium, 

Justiitsministeerium, Rahvastikuministeerium ja Eesti Teadusfond. Eestis on küsitluse läbi 

viinud vabakutselised küsitlejad, uuringu teostaja on olnud aastatel 2012 ja 2006 Saar Poll 

OÜ, 2010 GfK Custom Research Baltic Eesti Filiaal, 2008 Turu-uuringute AS, 2004 

Statistikaamet. Küsitletud on 15-aastaseid ja vanemaid Eesti residente, olenemata nende 

rahvusest, kodakondsusest, keelest või juriidilisest staatusest. Küsitletavad valiti juhusliku 

valiku teel ametlikust Rahvastikuregistrist. Eestis on kasutatud eesti- ja venekeelseid 

küsimustikke. Küsitluses osales aastal 2004.a 1988, 2006.a. 1517, 2008.a. 1655, 

2010.a.1793 ja 2012.a. 2380 inimest. Arvesse ei ole võetud vastamata küsimusi ja “ei tea” 

vastuseid, seepärast on igas küsimuses vastajate arv mõnevõrra erinev.  Kõik vastused on 

protsentides küsitletute koguarvust.  Küsimustikud on kõikidele riikidele samad, seega 

omavahel võrreldavad. (European Social Survey 2015).  

Sotsiaalkapitali mõõtmiseks ei ole ühte ja ainuõiget indikaatorit. Selle mõõtmiseks 

kasutatakse mitmeid erinevaid näitajaid, mis iseloomustavad sotsiaalkapitali erinevaid 

aspekte. Üheks jaotuseks on sotsiaalkapitali uurimine mikro- ja makrotasandil. Käesolevas 
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töös uuritaksegi mikro-ja makrotasandi näitajaid. Vaatluse all on ka keskkonda 

iseloomustavad näitajad. Keskkonna näitajad ei ole sotsiaalkapitali näitajad, kuid 

mõjutavad sotsiaalkapitali arengut. Analüüsitakse muudatusi näitajate kohta aastatel 2004-

2012. Et saada paremat ülevaadet hetkeseisust, võrreldakse Eesti näitajaid Leedu, Soome ja 

Rootsi näitajatega. Leedu on valitud võrdlusesse, kuna Balti riigid on sarnase ajaloo ja 

majandusliku arengutasemega siirderiigid. Läti puudub võrdlusest, sest ESS andmebaasis 

ei ole Läti kohta piisavalt andmeid. Läti on osalenud uuringus ainult aastatel 2006 ja 2008. 

Soome ja Rootsi on arenenud sotsiaalse turumajandusega riigid, nn. heaoluriigid. Samas 

võimaldab Soome ja Rootsi võrdlus selgitada, kui kaugel on Eesti heaoluriikidest.  

2.2. Mikrotasandi sotsiaalkapitali näitajad Eestis 2004-2012 

Sotsiaalkapitali mikrotasandi näitajad jagunevad kaheks: võrgustikud ja normid. (tabel 2 

punkt 1.3.) Võrgustikes osalemise selgitamiseks uuritakse, kui tihedalt inimesed kohtuvad 

oma lähituttavatega ning interneti kättesaadavust ja selle kasutamise tihedust oma tarbeks. 

Normide selgitamiseks uuritakse üldist usaldust ja kui abivalmiks peetakse teisi inimesi. 

Joonisel 1 on vastused küsimusele „Kui tihti (kõik kokku) kohtute/veedate aega sõprade, 

sugulaste või töökaaslastega?“. Küsitluses oli märkusena lisatud, et mõeldud on kohtumist 

vabal tahtel, mitte kohtumist põhjusega või tööalaselt või lihtsalt kohusetundest. 
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Joonis 1. Kui tihti kohtute sõprade, sugulaste või töökaaslastega? (Eesti, 2004-2012) 

 Allikas: ESS 

Nagu jooniselt näha, on kõige rohkem eelistatud vastusevarianti “mitu korda kuus“. Kõige 

vähem on vastatud variandile „mitte kunagi“. Aastal 2004 on suhteliselt võrdselt vastatud 

„kord kuus“ kuni „mitu korda nädalas“, mõnevõrra vähem „vähem kui kord kuus“ ja „iga 

päev“. 2006. aastal on vähenenud harvad kohtumised ja hüppeliselt suurenenud 

igapäevased kohtumised. Alates 2008. aastast on kohtumiste tihedus jälle harvenenud ja 

see on jätkunud ka aastal 2010. Aastal 2012 on suurenenud „kord kuus“ ja „kord nädalas“ 

tehtavate kohtumiste arv, tihedate kohtumiste arv, nagu „mitu korda nädalas“ ja „iga päev“ 

on vähenenud. Alates 2008. aastast on pidevalt tõusnud ka vastuse „mitte kunagi“ 

esinemissagedus. Jooniselt on näha, et sõprade, sugulaste ja kolleegidega kohtumiste 

sagedus tõusis aastal 2006, kuid alates 2008. aastast on see langenud. Seega sotsiaalkapital 

selle näitaja põhjal on 2006. aastal suurenenud, ja 2008. aastal vähenenud. Võrdluseks on 

toodud naaberriikide elanike vastused samale küsimusele joonisel 2. 
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Joonis 2. Kui tihti kohtute sõprade, sugulaste või töökaaslastega? (Eesti, Leedu, Soome, 

Rootsi 2012)  Allikas: ESS 

Jooniselt selgub, et Leedu rahvas on mõnevõrra vähem kohtumisaldis kui eestlased, kuid 

erinevus ei ole suur. Viie protsendipunkti võrra on Leedus rohkem vastatud variandiga 

„vähem kui kord kuus“ ja sama palju on Eestis vastatud rohkem variandiga „kord nädalas“. 

Muud variandid on vaid mõneprotsendilise erinevusega. Heaoluühiskonnas on kohtumised 

aktiivsemad. Vastusevarianti „mitte kunagi“ ei ole peaaegu kasutatudki, „vähem kui kord 

kuus“ on alla 5 protsendi. Soomes on “mitu korda kuus” kuni “mitu korda nädalas” kõige 

rohkem vastatud variandid, Rootsis on “mitu korda nädalas” ja “iga päev” vastused 

populaarseimad, seega Rootsis kohtuvad inimesed kõige sagedamini oma lähedastega. 

Soomes ja Rootsis kohtuvad inimesed tihedamini kui Eestis ja Leedus, mis näitab, et 

siduvat sotsiaalset kapitali on neis riikides rohkem. 

Sotsiaalkapitali arenemisele aitab kaasa infrastruktuuride olemasolu. Tänu internetile on 

lihtsustatud inimestevaheline suhtlemine ja vajaliku informatsiooni kättesaamine. Interneti 

kasutamist on uuritud aastatel 2004-2010. 2012 aastal ei ole seda küsimust enam uuritud, 

kuna internet on Euroopas kõigile kättesaadav ja kasutajate käitumine on uuringust 

selgunud. Joonisel 3 on jälgitav, kuidas on inimesed vastanud küsimusele „Kui tihti 

kasutate nii kodus kui tööl olles isiklikuks otstarbeks internetti või e-posti?“ Märkusena oli 

küsimusele lisatud, et “isiklik otstarve“ on eraviisiline või lõõgastumise eesmärgiks 

kasutamine, mis ei ole seotud inimese töö ega ametiga.  
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Joonis 3. Interneti kasutamine isiklikuks eesmärgiks (Eesti, 2004-2010). Allikas: ESS 

Jooniselt 3 on näha, et interneti ligipääsu puudumine, mis 2004. aastal oli 30%, on 

vähenenud 2010. aastaks 10 protsendipunktini. Vähe, kuid stabiilselt on vähenenud nende 

inimeste arv, kes on kasutanud internetti „vähem kui kord kuus“ kuni „kord nädalas“. 

„Mitu korda nädalas“ kasutajate arv on minimaalselt tõusnud. Hüppeliselt on tõusnud 

igapäevaste internetikasutajate arv, 25 % 50 protsendipunktini. Suhteliselt samaks on 

jäänud nende inimeste osakaal, kes „mitte kunagi ei kasuta“, see vähenes vaid 2006. aastal 

mõned protsendipunktid. Jooniselt on näha, et interneti kättesaadavus on kasvatanud 

igapäevaste internetikasutajate arvu. See küsimus iseloomustab nii sotsiaalkapitali 

soodustava keskkonna arengut kui ka sotsiaalkapitali olemasolu. Keskkond on märgatavalt 

paranenud ja samuti on suurenenud inimeste internetikasutamise sagedus. Seega 

keskkonna soodne mõju on suurendanud sotsiaalkapitali. Võrdlus naaberriikidega aastal 

2010 on joonisel 4. 
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Joonis 4. Interneti kasutamine isiklikuks eesmärgiks. (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi  2010) 

Allikas: ESS 

Jooniselt selgub, et Leedus puudus 2010. aastal internet ligi 40% inimestest, samas kui 

Eestis, Soomes ja Rootsis oli see peaaegu võrdne, umbes 10%. Selle võrra on Leedus 

vähem igapäevaseid internetikasutajaid, vähekasutajaid on samas suurusjärgus 

naabermaadega. Tähelepanuväärne on vastusevariant “mitte kunagi ei kasuta”. Eestis on 

mittekasutajaid üle 20 %, muudes riikides alla 10%. Joonisel 3 oli näha, et mittekasutajate 

hulk aastate jooksul palju ei muutu ja see ei sõltu interneti kättesaadavusest. Sellest võib 

järeldada, et Eestis on võrreldes naabermaadega rohkem inimesi, kes ei lähe kaasa 

uuendustega, kuigi Eestis on tingimused sama soodsad kui Rootsis ja Soomes. Leedus on 

internet kättesaadavus tunduvalt väiksem, kuna kodus ja tool ligipääsu mitteomavate 

inimeste protsent on suurem. Järelikult on Leedus nende andmete järgi kõige vähem 

sotsiaalkapitali.  

Oluline teema sotsiaalkapitali uurimisel on üldine usaldus. ESS on oma küsimustikus 

esitanud küsimuse sel viisil: „Üldiselt hinnates, kas Teie arvates võib inimesi usaldada?“ 

Hinnangud on antud skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et ei saa usaldada ja 10 tähendab, et 

enamikku inimesi võib usaldada. Skaala on joonisel 5. 
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Joonis 5. Üldiselt hinnates, kas inimesi võib usaldada (Eesti, 2004-2012). Allikas: ESS 

Kõige rohkem inimesi, veerand vastanuist, on valinud täpselt keskmise väärtuse, ehk siis 

on neutraalsel arvamusel. Usaldust on samas rohkem kui mitteusaldust, kuna skaala 

parempoolsed tulbad on kõrgemad kui vasakpoolsed. Aastate lõikes on kõige vähem 

usaldust olnud aastal 2004, seejärel on usaldus iga aastaga mõnevõrra suurenenud, kuid 

2012. aastal on vähenenud. Üldine usaldus on suhteliselt stabiilne näitaja, muutused 

uuritava perioodi jooksul on vaid mõne protsendipunkti suurused. Jooniselt selgub, et 

usaldusnäitajate järgi on sotsiaalkapital Eestis suurenenud alates 2006. aastast ja langenud 

2012. aastast. Vastused samale küsimusele naabermaades on esitatud joonisel 6. 
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Joonis 6. Üldiselt hinnates, kas inimesi võib usaldada? (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 

2012.) Allikas: ESS 

Jooniselt on näha, et võrreldavate riikide inimesed ei ole nii neutraalsed kui eestlased, 

keskmist väärtust on valitud tunduvalt vähem. Leedu inimesed on kõige vähem usaldavad, 

nad on valinud väärtusi 1-4 kõige rohkem. Positiivsemad väärtused, skaala astmed 6-9, on 

enam-vähem samad Eestiga. Seega võib öelda, et usaldavaid inimesi on Leedus ja Eestis 

sama palju, kuid Eestis on rohkem neutraalseid ja Leedus rohkem mitteusaldavaid inimesi. 

Soomes ja Rootsis on usaldavaid inimesi märkimisväärselt rohkem kui Baltimaades, 

ülekaalukalt rohkem on antud väärtusi 7 ja 8. Kõige usaldavamad inimesed elavad Soomes. 

Astmetele 7-9 on antud rohkem ja astmetele 0-5 vähem väärtusi kui teistes riikides. Rootsi 

inimesed nii usaldavad ei ole, nende näitajad jäävad Eesti-Leedu ja Soome vahepeale, kuid 

7-9 tulbad on tunduvalt kõrgemad kui Eestil ja Leedul. Äärmuslikke usaldajaid ja 

mitteusaldajaid (astmed 0 ja 10) on kõige rohkem Eestis. Selgub, et kõige rohkem on 

sotsiaalkapitali Soomes, natuke vähem Rootsis, Eestis ja Leedus tunduvalt vähem, 

kusjuures Eestis vaevumärgatavalt rohkem kui Leedus. 

Usaldusega on tihedalt seotud lootus teistelt inimestelt vajaduse korral abi saada. 

Järgnevalt vaadeldakse, kui abivalmiks hindavad Eesti elanikud teisi inimesi. Küsimus 

näitab inimeste lootust saada vajadusel abi teistelt inimestelt, millest sõltub, kui turvaliselt 

nad ennast ühiskonnas tunnevad. Küsimus on: „Mida Teie arvate, kas enamuse ajast 

püüavad inimesed olla teiste suhtes abivalmid või hoolivad nad ennekõike iseendast?“  
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Märkusena on lisatud, et silmas peetakse kontrasti isiklike huvide ja altruistliku 

abivalmiduse vahel. Hinnangud on skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et inimesed hoolivad 

ennekõike iseendast ja 10 tähendab, et inimesed püüavad enamasti teiste suhtes abivalmid 

olla. Hinnangud on näha joonisel 7. 

 

Joonis 7.  Kas inimesed on abivalmid või hoolivad ennekõike endast? (Eesti, 2004-2012). 

Allikas: ESS 

Joonis on normaaljaotusega, veerand inimesi on valinud keskmise väärtuse ja ülejäänud 

jagunevad küllaltki võrdselt. Erinevus on tulpades 0-1 ja 9-10, isekaks peetakse inimesi 

rohkem kui altruistlikeks. Kõige vähem abivalmiteks peeti inimesi aastal  2006, tulbad 0-3 

on sel aastal kõige kõrgemad ja 7-8 kõige madalamad. Aastatel 2008 ja 2010 olukord 

muutus paremuse poole, väärtused 1-3 kahanesid ja 5-10 kasvasid. Aastast 2012 on 

arvamus muutunud taas negatiivsemaks. Sotsiaalkapitali oli abivalmiduse ja hoolivuse 

järgi kõige vähem aastal 2006, seejärel hakkas suurenema ja 2012. aastal taas vähenema. 

Võrdluseks on toodud naaberriigid. Tulemused on joonisel 8. 
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Joonis 8. Kas inimesed on abivalmid või hoolivad ennekõike endast? (Eesti, Leedu, 

Soome, Rootsi 2012) Allikas: ESS 

Eesti ja Leedu graafikud on normaaljaotusega, mõlemas riigis ollakse neutraalsel 

arvamusel inimeste abivalmiduse kohta. Soomes ja Rootsis on eelistatud väärtusi 6-10 

rohkem ja 0-4 vähem kui Balti riikides. Rootsis on väärtusi nii 8-9 kui 0-2 rohkem kui 

Soomes. Heaoluühiskonnas arvestatakse teiste inimeste abiga rohkem kui Baltimaades. 

Seega on kõige rohkem sotsiaalkapitali Rootsis, veidi vähem Soomes ja palju vähem Eestis 

ja Leedus, kusjuures Eesti ja Leedu vahel on erinevus väike. 

Mikrotasandi näitajate põhjal saab järeldada, et Eestis on enamuse näitajate põhjal 

sotsiaalkapital suurenenud aastani 2010 ja 2012. aastal on vähenenud, vaid näitaja 

kohtumiste sageduse kohta langes varem, aastast 2008. Leedust ollakse mikrotasandi 

sotsiaalkapitali osas ees, kuid Soomele ja Rootsile pole järgi jõutud.  

2.3.  Makrotasandi sotsiaalkapitali näitajad Eestis 2004-2012 

Makrotasandi näitajad jagunevad kaheks: valitsemine ja kodanike käitumine (Tabel 2, 

punkt 1.3.). Valitsemise uurimiseks uuritakse poliitilist aspekti ja riigi institutsioonide 

toimimisega rahulolu. Poliitilise aspekti uurimiseks vaadeldakse küsitletute usaldust 

riigikogu ja poliitikute suhtes, riiklikest institutsioonidest on vaatluse alla võetud usaldus 

õigussüsteemi ja politsei suhtes. Kodanike käitumise selgitamiseks on tabel, kus on 

küsimused nii parteides kui kodanikuühiskonnas osalemise kohta.  
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Küsimusele „Kuivõrd Te usaldate Eesti Riigikogu?“ tuli vastata 10 astmelisel skaalal, kus 

0 tähendas, et ei usalda üldse ja 10 tähendas, et usaldan täielikult. Tulemused on joonisel 9.  

 

Joonis 9. Kuivõrd Te usaldate Eesti Riigikogu? (Eesti, 2004-2012), Allikas: ESS 

Ligi viiendik küsitletuist on valinud keskmise väärtuse. Väärtusi 0-5 on andnud tunduvalt 

rohkem inimesi kui 5-10, see tähendab, et usaldamatust on rohkem kui usaldust. Riigikogu 

on usaldatud 2006. aastal rohkem kui 2004, väärtused 0-4 on langenud, väärtused 5-10 on 

tõusnud. 2008. aastal on usaldus langenud madalamale tasemele, kui see oli 2004, ja 

tõuseb jälle 2010 aastal 2006. aasta tasemele. 2012. aastal on jälle 2008. aasta tasemel. 

Alates 2008. aastast on tõusnud mitteusaldajate määr, kes on hinnanud oma usaldust astmel 

0. See on jäänud muutumatuks kuni 2012 aastani, mis näitab usalduse vähenemist. 

Riigikogu usalduse muutumine on tsükliline, ilmselt seotud valimistega, mis toimuvad iga 

nelja aasta tagant. Valimised olid aastatel 2003, 2007 ja 2011. Jooniselt võib järeldada, et 

valimiste järel usaldus kahaneb, enne valimisi kasvab. Siin leiab kinnitust poliitilise tsükli 

teooria, mis omakorda tõestab, et institutsioonide tegutsemine mõjutab sotsiaalkapitali. 

Selle näitaja järgi on Eestis sotsiaalkapitali vähe ja see on langustrendis.  Usaldusenäitajad 

oma riigi parlamendi suhtes naaberriikides on joonisel 10. 
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Joonis 10. Kuivõrd Te usaldate oma riigi parlamenti? (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 2012) 

Allikas: ESS 

Leedus on elanike usaldus parlamendi suhtes on tunduvalt väiksem kui Eestis. Hinnanguid 

0-4 on rohkem ja 5-10 vähem kui Eestis. Mõlemal Balti riigil on hinnanguid 0-4 rohkem 

kui 6-10, seega pigem ei usaldata oma parlamenti. Soomes ja Rootsis on tulemus 

vastupidine. Mõlemas riigis on ülekaalus hinnangud astmetel 5-8, astmed 9 ja 10 on 

võrreldes Balti riikidega saanud rohkem hinnanguid. Astmel 4 on märgatav vahe Balti 

riikide ja Soome-Rootsi vahel, astmel 3 on erinevus kahekordne ja astmetel 2-0 on see juba 

mitmekordne. Leedus on sotsiaalkapitali tunduvalt vähem kui Eestis. Soome ja Rootsi 

vahel on erinevused väikesed. Põhjamaades on sotsiaalset kapitali palju rohkem kui 

Baltimaades. 

Usaldust poliitikute suhtes on mõõdetud samuti kui usaldust Riigikogu suhtes. Küsimus 

on: „Kuivõrd Te usaldate Eesti poliitikuid?“ Vastata tuli 10 astmelisel skaalal, kus 0 

tähendab, et ei usalda üldse ja 10 tähendab, et usaldan täielikult. Ülevaate annab joonis 11. 
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Joonis 11. Kuivõrd Te usaldate Eesti poliitikuid? (Eesti, 2004-2012).  Allikas: ESS 

Kuigi keskmine väärtus on olnud kõige populaarsem valik, on valdav enamik vastanuist 

oma valiku teinud astmetel 0-5. See tähendab, et usaldus Eesti poliitikute vastu on väike. 

Aastate lõikes on märgatav poliitilise tsükli rütm, nagu Riigikogu usaldamises, kuid see ei 

ilmne nii konkreetselt. Sotsiaalkapitali on vähe ja see kahaneb. Eesti näitajaid on võrreldud 

Leedu, Soome ja Rootsi näitajatega, mis on esitatud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Kuivõrd Te usaldate oma riigi poliitikuid? (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 2012) 

Allikas: ESS 
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Leedus on ülekaalus hinnangud astmetel 0-3, Astmetel 4-5 on hinnanguid vähem, astmetel 

6-10 on tugev langustrend. Eestis on olukord sarnane, kuid negatiivseid hinnanguid on 

vähem ja positiivseid rohkem. Erinevused on siiski väikesed ja mõlema riigi elanikke 

iseloomustab tugev usaldamatus oma poliitikute suhtes. Soomes ja Rootsis on enim antud 

hinnanguid astmetel 5-7, astmel 8 tunduvalt vähem. Astmetel 0-2 on märgata mitmekordne 

vahe Eesti ja Leedu hinnangutega. Astmetel 9-10 on hinnanguid antud minimaalselt 

kõikides võrreldavates riikides. Rootsis ja Soomes on usaldus poliitikute suhtes suurem kui 

usaldamatus, kusjuures Soomes mõnevõrra suurem kui Rootsis. Seega põhjamaades on 

sotsiaalkapitali palju rohkem kui Baltimaades ja Leedus on seda vähem kui Eestis. 

Elanike turvatunne on oluline eeldus sotsiaalkapitali tekkeks, seepärast uuritakse, kui palju 

usaldavad Eesti elanikud Eesti õigussüsteemi ja Eesti politseid. Küsimus, mis esitati, oli: 

„Kuivõrd Te usaldate Eesti õigussüsteemi?“ Vastused on 10 astmelisel skaalal, kus 0 

tähendab, et ei usalda üldse ja 10 tähendab, et usaldan täielikult. Õigussüsteemina 

mõistetakse kogu õiguse mõistmist, sealhulgas kohtud ja seadusandlus. Hinnang 

õigussüsteemile on joonisel 13. 

 

Joonis 13. Kuivõrd Te usaldate Eesti õigussüsteemi? (Eesti, 2004-2012) Allikas: ESS 

Joonis on normaaljaotusega. Viiendik küsitletuist on valinud keskmise astme. Vahemikus 

0-5 astet vastanuid on märksa vähem kui vahemikus 5-10. See näitab, et usaldust 

kohtusüsteemi suhtes on natuke rohkem kui mitteusaldust. Aastate kaupa vaadeldes on 

taaskord näha, et aastatel 2004, 2008 ja 2012 on usaldus olnud väiksem kui aastatel 2006 ja 
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2012. Sotsiaalkapitali määr uuritavatel aastatel ei ole palju muutunud, märgata on vaid 

poliitilise tsükli mõjud. Võrdlus Leedu, Soome ja Rootsiga on joonisel 14. 

 

Joonis 14. Kuivõrd Te usaldate oma riigi õigussüsteemi? (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 

2012) Allikas: ESS 

Selles küsimuses on erinevused kõikide uuritavate riikide vahel suured. Kui Eesti graafik 

on normaaljaotusega, see tähendab, väärtusi 0-5 ja 5-10 on enam-vähem võrdselt, siis 

Leedul on väärtusi 0-5 rohkem kui 5-10. Järelikult Eestis on usaldus õigussüsteemi suhtes 

suurem kui  Leedus. Soomes ja Rootsis on usaldus tunduvalt kõrgem kui Eesti ja Leedus, 

kusjuures Soomes on see Rootsist suurem. Rootsi näitajad on suuremad astmetel 0-7, 

Soome näitajad on suuremad astmetel 8-10. Näha on suured erinevused sotsiaalkapitali 

määras, kõige rohkem on seda Soomes, siis Rootsis, vähem Eestis ja kõige vähem Leedus. 

„Kuivõrd Te usaldate Eesti politseid?“ Vastused on 10 astmelisel skaalal, kus 0 tähendab, 

et ei usalda üldse ja 10 tähendab, et usaldan täielikult. Usaldushinnang Eesti politsei suhtes 

on joonisel 15. 
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Joonis 15. Kuivõrd Te usaldate Eesti politseid? (Eesti, 2004-2012). Allikas: ESS 

Usaldus politsei suhtes on hea.kõigil vaadeldavatel aastatel. Enam-vähem võrdselt on 

antud hinnanguid astmetel 5, 7 ja 8, mõnevõrra vähem 6. Suurem osa küsitletuist on 

andnud hinnangu, mis on suurem keskmisest väärtusest. Madalaim oli usaldus 2006. aastal, 

pärast seda on tõusnud, kuid 2012. aastal on veidi langenud. Sotsiaalkapital, mis alates 

aastast 2006 on suurenenud, on veidi vähenenud aastal 2012. Usaldusemäärad oma riigi 

politsei kohta naaberriikides on joonisel 16. 

 

Joonis 16. Kuivõrd Te usaldate oma riigi politseid? (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 2012) 

Allikas: ESS 
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Politsei suhtes on kõikides uuritavates riikides usaldus suurem kui mitteusaldus. Eestis on 

näitajad astmetel 0-4 väiksemad kui Leedus ja 5-10 suuremad kui Leedus (välja arvatud 

aste 6). Rootsis on hinnanguid astmetel 0-6 vähem kui Balti riikides, enim on hinnanguid 

astmel 7-8. Soomes on hinnanguid astmel 0-6 teistest tunduvalt vähem ja seal on ülekaalus 

astmed 8 ja 9 ja astmel 10 on on üle kahe korra rohkem hinnanguid kui teistel riikidel. 

Selles küsimuses on Soomes kõige rohkem sotsiaalset kapitali, kuid ka Rootsis on seda 

palju. Erinevus Baltikumi ja Põhjamaadega on jällegi väga suur. Taas on Leedus sotsiaalset 

kapitali vähem kui Eestis.   

Sotsiaalkapitali makromajanduslikest näitajatest tuuakse sageli välja näitajad, mis 

iseloomustavad kodanikuaktiivsust. Tabelis 3 on valik küsimusi, millele on vastatud jah/ei 

variantidega. Vastused on protsentides vastajate arvust. 

Tabel 3. Kodanikuaktiivsust iseloomustavad näitajad, % (Eesti, 2004-2012) Allikas: ESS 

Küsimus Vastus 2004 2006 2008 2010 2012 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul võtnud ühendust 

mõne poliitiku, valitsuse või kohaliku omavalitsuse 

ametnikuga? 

jah 9,1 10,4 11,1 13,9 12,3 

ei 
90,9 89,6 88,9 86,1 87,7 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul tegutsenud 

poliitilise partei(erakonna) või surverühma heaks?  

jah 2,4 2,8 3 3,5 2,3 

ei 97,6 97,2 97 96,5 97,7 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul töötanud mõnes 

muus organisatsioonis või ühingus?  

jah 3 4,5 5,3 5,9 4,8 

ei 97 95,5 94,7 94,1 95,2 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul kandnud 

kampaaniamärki või kleebist? 

jah 2,7 3,3 5,3 4,7 3,7 

ei 97,3 96,7 94,7 95,3 96,3 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul kirjutanud alla 

palvekirjale (petitsioonile)? 

jah 4,1 6,6 8 7,8 9,6 

ei 95,9 93,4 92 92,2 90,4 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul võtnud osa 

avalikust demonstratsioonist?  

jah 2 2,3 2,1 2 4 

ei 98 97,7 97,9 98 96 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul boikoteerinud 

teatud tooteid? 

jah 4,2 4,8 5,6 9,1 6,5 

ei 95,8 95,2 94,4 90,9 93,5 

 

Kõik muud aktiivsusenäitajad on tõusnud aastal 2004-2010 ja langenud aastal 2012, kuid 

demonstratsioonides osalemine ja palvekirjadele allakirjutamine on ka aastal 2012 

tõusuteel. Poliitikute ja ametnikega kohtunuid on üle 10%, kõigis muudes tegevustes on 

osalenute osakaal alla 10 % vastanuist. Kuigi kõik näitajad on ajavahemiku lõikes 

mõnevõrra suurenenud, on osalus siiski väga väike. Sotsiaalne kapital poliitilise osaluse 

näitel on Eestis väga väike, kuid tasapisi suureneb. Naaberriikide elanike 

kodanikuaktiivsuse näitajad on tabelis 4. 
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Tabel 4. Kodanikuaktiivsust iseloomustavad näitajad, % (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 

2012) Allikas: ESS 

Küsimus Vastus Eesti Leedu Soome Rootsi 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul võtnud ühendust 

mõne poliitiku, valitsuse või kohaliku omavalitsuse 

ametnikuga? 

jah 12,3 7,7 18,4 16,3 

ei 87,7 92,3 81,6 83,7 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul tegutsenud poliitilise 

partei (erakonna) või surverühma heaks? 

jah 2,3 3,8 3,1 4,4 

ei 97,7 96,2 96,9 95,6 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul töötanud mõnes muus 

organisatsioonis või ühingus?  

jah 4,8 2,8 37,2 34,3 

ei 95,2 97,2 62,8 65,7 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul kandnud 

kampaaniamärki või kleebist? 

jah 3,7 3,1 16,8 20 

ei 96,3 96,9 83,2 80 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul kirjutanud alla 

palvekirjale (petitsioonile)? 

jah 9,6 5,5 23,7 43,6 

ei 90,4 94,5 76,3 56,4 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul võtnud osa avalikust 

demonstratsioonist?  

jah 4 1,9 1,5 7,3 

ei 96 98,1 98,5 92,7 

Kas olete viimase 12 kuu jooksul boikoteerinud teatud 

tooteid? 

jah 6,5 2 34,9 42,8 

ei 93,5 98 65,1 57,2 

 

Kuigi Eesti näitajad on väikesed, jäädes enamuses küsimustes alla 10%, on Leedu näitajad 

veel ligi poole võrra väiksemad. Nii Soomes kui Rootsis on “jah” vastuste osakaal 

poliitilistes parteides osalemise ja demonstratsioonides osalemise kohta Baltimaadega 

samas suurusjärgus. Kõigis muudes küsimustes on osalus põhjamaades kordades suurem. 

Kodanikuaktiivsust iseloomustavate sotsiaalkapitali näitajate järgi on Soomel ja Rootsil 

palju rohkem sotsiaalkapitali kui Eestil ja Leedul.  

Makrotasandi näitajate põhjal. Saab järeldada, et usaldus riigikogu ja poliitikute suhtes 

langeb kogu uuritava perioodi vältel, usaldus õigussüsteemi suhtes on jäänud 

muutumatuks. Kõiki kolme mõjutab poliitiline tsükkel. Usaldus politsei suhtes ja 

kodanikuaktiivsus on muutunud samuti, nagu enamik mikrotasandi näitajad: suurenenud 

aastani 2010 ja 2012. aastal langenud. Usaldus Riigikogu ja poliitikute suhtes on 

negatiivne, õigussüsteemi suhtes pigem positiivne ja politsei suhtes positiivne. Võrdluses 

naaberriikidega on tulemus sama, mis mikrotasandil: Leedus on vähem sotsiaalkapitali kui 

Eestis ja Soomes ning Rootsis on sotsiaalkapitali palju rohkem.  
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2.4.  Keskkonda iseloomustavad näitajad Eestis 2004-2012 

Keskkond ise ei ole sotsiaalkapitali indikaator, kuid mõjutab oluliselt sotsiaalkapitali teket, 

seetõttu analüüsitakse järgnevalt keskkonda iseloomustavaid näitajaid. Keskkonna 

turvalisus ja sotsiaalne sidusus on sotsiaalse kapitali teket soodustavad näitajad. Uuritakse, 

kui turvalisena inimesed tajuvad oma koduümbrust ja kuidas on muutunud Gini koefitsent, 

mis on olulisim ühiskonna kihistumist iseloomustav näitaja. 

Keskkonna turvalisuse uurimiseks vaadeldakse, kui turvalisena tajuvad inimesed oma 

koduümbrust. Küsimus on: „Kui turvaliselt tunnete end - või tunneksite end - jalutamas 

üksinda oma kodu ümbruses pimedal ajal?“ Märkusena on lisatud, et kodu ümbrus = 

vastaja kohalik piirkond või naabrus. Vastuse variante on neli. Tulemused on joonisel 17. 

 

Joonis 17. Kui turvaliselt tunnete end jalutamas üksi oma kodu ümbruses pimedal ajal? 

(Eesti, 2004-2012) Allikas: ESS 

Ligi viiendik vastanuist tunneb ennast väga turvaliselt, ligi pooled turvaliselt, vähem, kui 

kolmandik mitte eriti turvaliselt ja alla kümnendiku üldse mitte turvaliselt. Aastate lõikes 

on turvalisuse tajumine tõusnud aastani 2008 ja seejärel hakanud langema. 2012 aasta 

tulemus on peaaegu sama, mis 2004, kuid mitte eriti turvaliselt tundvaid on vähem ja üldse 

mitte turvaliselt tundvaid rohkem. Sotsiaalset kapitali suurendav turvaline keskkond on 

paranenud aastani 2008, seejärel halvenenud. Riikidevaheline võrdlus on joonisel 18. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2004 2006 2008 2010 2012 

%
 v

as
ta

n
u

is
t 

Aasta 

väga turvaliselt turvaliselt mitte eriti turvaliselt üldse mitte turvaliselt 



38 

 

 

Joonis 18. Kui turvaliselt tunnete end jalutamas üksi oma kodu ümbruses pimedal ajal? 

(Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 2012) Allikas: ESS 

Eestis on end “väga turvaliselt” tundvaid inimesi rohkem kui Leedus, kuid samuti ka 

“üldse mitte turvaliselt” tundvaid. “Väga turvaliselt” või “turvaliselt” tunneb end umbes 

sama palju vastanuid kui “mitte eriti turvaliselt” või “üldse mitte turvaliselt.” Soomes 

tunneb end “mitte eriti turvaliselt” või “üldse mitte turvaliselt” alla 10% vastanuist, Rootsis 

veidi üle 10% vastanuist. Umbes 90% Soome ja Rootsi elanikest tunneb end oma 

koduümbruses “väga turvaliselt” või “turvaliselt”. Soomes ja Rootsis on märgatavalt 

turvalisem keskkond kui Eestis ja Leedus, mis on soodne keskkond sotsiaalse kapitali 

tekkeks ja säilimiseks.  

Sissetulekute jaotuse mõõtühik on Gini koefitsent. Väga ebavõrdsete tulujaotusega riikides 

kõigub Gini koefitsent vahemikus 50-70 ja ühtlasema tulujaotusega riikides vahemikus 20-

35 Eesti Gini koefitsent on taasiseseisvusperioodil olnud 33-38, näidates siirderiigile omast 

suhteliselt ebavõrdset tulujaotustaset. (Parts 2008: 115) Andmed on saadud Eurostati 

andmebaasist. Joonisel 19 on näha, millised muutused on toimunud GINI koefitsiendiga 

aastatel 2005-2013.  
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Joonis 19. GINI koefitsendi muutus (Eesti, Leedu, Soome, Rootsi 2005-2011) Allikas: 

Eurostat 

Eestis on Gini koefitsent aastatel 2007 ja 2008 langenud, seejärel aeglaselt, kuid stabiilselt 

tõusnud kuni aastani 2013. Leedus  on koefitsent langenud aastani 2007, aastast 2008 on 

see tõusnud ja aastal 2010 taas langenud, hakates uuesti tõusma aastast 2012. Soomes on 

koefitsent kõige stabiilsem, on langenud vaid veidi 2010. aastal. Uuritava perioodi jooksul 

on see langenud 1 ühiku võrra. Rootsis on Gini koefitsendi muutused olnud veidi suuremad 

kui Soomes, perioodi jooksul on see tõusnud ühiku võrra. Soome ja Rootsi koefitsendid on 

25 ümber, Soomes veidi kõrgem kui Rootsis, Eestis on see üle 30 ja Leedus on tõusnud ka 

üle 35. Gini koefitsendi muutused on kõige järsemad Leedus, Soomes on muutused kõige 

sujuvamad. Järelikult on sotsiaalkapitali tekkeks parim keskkond on Rootsis, peaaegu sama 

Soomes, tunduvalt halvem Eestis ja Leedus.  

Sotsiaalkapitali arengut soodustab sissetulekute kasv, millel on seos majanduskasvuga. 

SKP on oluline majandusarengu tegur. Sotsiaalkapital võimendab majandusarengu tegurite 

mõju ja vastupidi. (punkt 1.4.) SKP muutused põhjustavad muutusi inimeste sissetulekutes, 

mis on üks mikrotasandi sotsiaalkapitali allikas. Joonisel 20 on SKP aheldatud väärtus ühe 

elaniku kohta. Muutused on esitatud protsentides võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 
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Joonis 20. SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % 

(Eesti, 2004-2012) Allikas: RAA0012: 2015) 

Jooniselt on näha majandustsükli muutumine, kus 2008-2009 oli majanduslangus ning 

aastatel 2004-2007 ja 2010-2012 oli majanduskasv. 

Keskkonnatingimused on muutunud sotsiaalkapitali arenguks soodsamaks aastal 2008 ja 

seejärel taas ebasoodsamaks. Kuna enamus mikrotasandi näitajaid, lisaks makrotasandi 

näitajatest usaldus politsei vastu ja kodanikuaktiivsus, olid suurenenud aastani 2010 ja 

seejärel langenud, võib öelda, et SKP langus on vähendanud sotsiaalkapitali ajanihkega.  

SKP tõusuga 2010-2012 ei ole kaasnenud sotsiaalkapitali näitajate ega teiste 

keskkonnanäitajate tõusu. Võimalik, et need jäävad uurimisjärgsetesse aastatesse. Teised 

keskkonnatingimused on muutunud koos SKP tõusu ja langusega aastatel 2004-2008.  

Järelikult sotsiaalkapitali suurenemise mõju SKP-le ei tohi ülehinnata, kuna suurenenud 

sotsiaalkapital ei hoia SKP-d kasvutempos. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas uurimustöös uuriti sotsiaalkapitali näitajate muutusi Eestis aastatel 2004–2012. 

Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas toodi ülevaade 

sotsiaalkapitali teoreetilistest alustest. Kirjeldati sotsiaalkapitali uurimise ajalugu, toodi 

erinevad definitsioonid autorite ja teadusharude lõikes. Kuna sotsiaalkapital on 

mitmekülgne ala, on definitsioone mitmeid, olenevalt mida konkreetselt silmas peetakse. 

Sotsiaalkapitali uurimiseks pole ühte kindlat indikaatorit, seepärast tuleb uurida mitmeid 

erinevaid näitajaid, mis kirjeldavad sotsiaalkapitali erinevaid aspekte. 

Sotsiaalkapital jaotatakse mikrotasandiks ja makrotasandiks. Mikrotasand hõlmab 

üksikindiviide ja väiksemaid gruppe, makrotasand formaalseid ja mitteformaalseid 

institutsioone. Sotsiaalkapitalil on strukturaalne ja kognitiivne aspekt. Strukturaalne 

hõlmab mitteformaalseid võrgustikke ja organisatsioone ning nendes osalemist. 

Kognitiivne aspekt määratleb üldist usaldust, norme, väärtushinnanguid ja vastastikkust.  

Võrgustikud on üksikindiviidide või väikeste homogeensete gruppide vahelised sidemed. 

Sidemed võivad olla siduvad, ületavad või ühendavad. Siduvad sidemed on sarnaste 

omadustega grupiliikmete vahel, näiteks naabrid, perekond, kolleegid. Ületavad sidemed 

on erineva iseloomuga gruppide vahel. Ühendavad sidemed seovad indiviide või gruppe 

institutsioonidega. Ületavad ja siduvad sidemed on horisontaalsed, ühendavad aga 

vertikaalsed. 

Sotsiaalkapitali allikad mikrotasandil on perekond ja keskkond, mis kujundavad inimeste 

sotsiaal-majanduslikke omadusi, millest sõltub sotsiaalkapitali areng. Makrotasandil on 

sotsiaalkapitali allikateks kultuur, ajalugu, valitsev riigikord, riiklike institutsioonide 

toimimise efektiivsus.  

Sotsiaalkapitali mõju majanduskasvule seisneb selles, et tehingukulud vähenevad, kui 

tehingu osapoolte vahel on usaldust. Suurema usaldusega ühiskonnas on investeeringud 

vähem riskantsed. Suureneb inimkapitali tulusus. Sotsiaalkapitali mõju inimarengus 

väljendub tervise paranemises, sissetulekute suurenemises, heaolu kasvus. Riiki mõjutab 

sotsiaalkapital demokraatia arengu, institutsioonide tõhusama toimimise, korruptsiooni 

vähenemise kaudu.  
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Empiirilises osas uuriti sotsiaalkapitali näitajate muutusi mikro- ja makrotasandil ning 

sotsiaalkapitali teket soodustavaid keskkonnanäitajaid Eestis aastatel 2004-2012. Eesti 

näitajaid võrreldi Leedu, Soome ja Rootsi näitajatega aastal 2012, et selgitada, milline on 

erinevus suhteliselt sarnase siirderiigi ja heaoluriikidega. Andmed on saadud European 

Social Survey, Eurostati ja Eesti Statistikaameti andmebaasidest. Uurimismeetodiks oli 

kvantitatiivne analüüs.  

Mikrotasandi näitajateks olid inimeste kohtumine lähikondsetega, interneti kasutamine 

oma tarbeks, üldine usaldus ja inimeste abivalmiduse tajumine. Kohtumiste sagedus oli 

suurim aastal 2006, seejärel on hakanud vähenema. Naaberriikidest on Leedus kohtumised 

mõnevõrra harvemad, kuid Soomes ja Rootsis tunduvalt tihedamad. Interneti kasutamise 

tihedus on suurenenud vastavalt interneti kättesaadavusele. Üldine usaldus on Eestis kõige 

väiksem olnud aastal 2004, peale seda on hakanud suurenema ja 2012. aastal langema. 

Teiste riikidega võrreldes on Leedus usaldust vähem, kuid erinevus Eestiga on väike. 

Soomes ja Rootsis on usaldust märkimisväärselt rohkem. Sarnased tulemused selgusid 

küsimuses inimeste abivalmiduse hindamise kohta.  

Makrotasandil uuriti inimeste usaldust oma riigi parlamendi, poliitikute, politsei ja 

õigussüsteemi kohta ja kodanikuaktiivsust. Võrdluses aastate lõikes ilmnes poliitilise tsükli 

mõju usalduses riigikogu, poliitikute ja õigussüsteemi vastu. Kõikides riikides oli suur 

usaldus politsei suhtes, väikseim poliitikute suhtes. Kõikides küsimustes oli Leedus kõige 

vähem usaldust, Eestis veidi rohkem, kuid Soomes ja Rootsis tunduvalt rohkem. 

Kodanikuaktiivsus on Eestis väga väike, kuid see on aastate lõikes mõnevõrra kasvanud.  

Küsimustes kodanikuaktiivsuse kohta on Rootsis ja Soomes aktiivsust kordades rohkem 

kui Eestis ja Leedus ning Leedus on aktiivsus väiksem kui Eestis. 

Keskkonnal on sotsiaalkapitali tekkele ja säilimisele oluline mõju. Uuriti lähiümbruse 

turvalisuse tajumise näitajat, Gini koefitsenti, mis iseloomustab ühiskonna kihistumist 

sissetulekute alusel ja SKP muutust. Soomes ja Rootsis tajuti keskkonda turvalisemalt kui 

Eestis ja Leedus. Gini koefitsent oli kõige kõrgem Leedus, natuke madalam Eestis ning 

Soomes ja Rootsis oli kõige madalam. SKP näitas, et 2008-2009 oli Eestis majanduslangus 

ning aastatel 2004-2007 ja 2010-2012 majanduskasv.  

Aastate võrdluses selgus, et Eestis on sotsiaalkapital suurenenud aastast 2006 aastani 2010, 

aastal 2012 on see veidi langenud. Peaaegu kõik näitajad osutasid, et kõige vähem 
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sotsiaalkapitali võrreldavatest riikidest oli Leedus, Eestis veidi rohkem. Soomes on 

sotsiaalkapitali rohkem kui Rootsis, kuid erinevus nende vahel on väga väike. Erinevus 

Põhjamaade ja Baltimaade vahel on väga suur.   
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DYNAMICS OF SOCIAL CAPITAL IN ESTONIA IN YEARS 

2004-2012  

SUMMARY 

This current study is written in Estonian, it has 48 pages, without extras. The study 

contains 4 tables, 20 charts and there are 16 references cited. 

Social capital is an interdisciplinary concept, which is used differently by sociologists, 

political scientists, and economists. Social capital`s components are trust, norms and 

networks between individuals, small groups and institutions, that can improve the 

efficiency of society and individual wellbeing by facilitating coordinated action. The 

purpose of this research is to explain changes of social capital`s indicators in years 2004-

2012 in Estonia. The aim of this research is to give review of theoretical interpretations, 

using specific literature, and execute quantitative analyze, using European Social Survey`s 

database. In the theoretical part history of social capital, capital`s features concerned the 

social capital, components, sources and influences to economic development are described. 

As there is no unique indicator of social capital, more than one indicator is needed to 

describe all the aspects. In empirical part micro-level and macro-level indicators and 

enviromental indicators are compeared. Micro-level indicators demonstrate, how often 

individuals meet with others, do they trust other people (general trust) and how helpful 

people are generally by their opoinion. Macro-level indicators demonstrate individuals 

confidence in the parliament, the politicians and institutions such as the police and the 

legal system, and participation in social and political activity. Social and political 

environment enables social capital to develop, therefore indicators like security in local 

area, social inequality (Gin index) and change in GDP are studied. For context, all 

indicators of Estonia are compeared to same indicators in Lithuania, Finland and Sweden. 

Lithuania and Estonia are in quite same situation in economical development and recent 

history. Finland and Sweden are well developed countries both in economical and social 

ways. Results show, that social capital in Estonia increased from year 2006 to 2010, and 

decreased in year 2012. Lithuania has somewhat less social capital than Estonia. Finland 
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owns more social capital, than Sweden, but differences are hardly noticeable and vary in 

different indicators. Differences between Baltic States and North States are big. 
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