KONVERENTS – SEE ON INTELLEKTUAALNE
SUHTLEMINE MIS EI TUNNE PIIRE

Osalemist Eestis XXII rahvusvahelisel majanduspoliitika teaduskonverentsil, mis
toimus 26.-28. juunil 2014. aastal vanas ajaloolises mõisakompleksis Jänedal ja oli
pühendatud eeskätt Eesti, aga ka teiste riikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika
küsimuste arutamisele-diskuteerimisele, vaataksin kui heade traditsioonide jätkumist
Eesti ja Venemaa ülikoolide vahelistes suhetes. Need algasid palju aastaid tagasi,
eelmise sajandi 70-date aastate lõpul kui Kubani Riikliku Ülikooli majandusteadlased
korraldasid noorte majandusteadlaste kooli eesmärgiga laiendada teaduskontakte
endise Nõukogude Liidu erinevate regioonide ja vabariikide kõrgkoolide vahel. Meid
huvitasid teadusinformatsiooni vahetamise võimalused, tutvumine reaalsete
olukordade, kogemustega ning nende inimestega, kes töötasid teoreetilise ja
rakendusliku majanduse ning juhtimise valdkondades. Sotšis, väikeses Kudepsta
asulas, kogunesid igal aastal erinevate kõrgkoolide esindajad Venemaalt (Moskva,
Sankt-Peterburg, Voronež, Kaasan, Tjumen, Doni äärne Rostov jmt), Armeeniast,
Eestist, Gruusiast, Leedust, Ukrainast. Sotši koolist osavõtjate hulgas esindas Eestit
kõige rohkem kordi Matti Raudjärv (aastatel 1979-1989 kokku kümme korda), aga
samuti Jüri Kats, Sulev Mäeltsemees ja Mare Viies.
Keegi ei osanud arvata, et kõrgkoolide vaheline teaduslik koostöö võib nii
pikaajaliseks ja tõhusaks osutuda, et pärast paljusid aastaid, sõltumata nendest
muutustest mis toimusid nii riigis kui ka iga konkreetse inimese elus pärast
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, võib professionaalne-erialane suhtlemine väga
elujõuliseks osutuda.
Kaasaegseid termineid kasutades võib veendunult ütelda, et sellise koostöö
tulemusena kujuneb vastav sotsiaalne kapital, mille aluseks on teaduslik huvi,
vastastikune mõistmine, avatus ja usaldus ning valmidus dialoogiks.
Eestis toimunud majanduspoliitika probleemidele pühendatud XXII rahvusvahelise
konverentsi ettekannete temaatika osutus erakordselt aktuaalseks. Suurt huvi
pakkusid ettekanded, milles käsitleti regionaalse arengu, kohaliku omavalitsuse,
regioonide konkurentsivõimekuse ja majanduspoliitika abinõude küsimusi. Erilise
huvi kutsus esile reaalsete probleemide lahendamise kogemuste vahetamine kohaliku
omavalitsuse institutsioonides Saksamaal ja Eestis. Korraldajate teeneks tuleb lugeda
seda, et konverentsile olid kutsutud ka majanduspraktikud ja munitsipaalüksuste juhid.
Konverents toimus konstruktiivse dialoogi vaimus, mitte ainult passiivselt
ettekandeid kuulates. Tahaksin märkida konverentsil osalejate kõrget professionaalset
taset ning nende materjalide-artiklite kvaliteetset ja väga head sisu. Osa ettekannetega
seotud artikleid avaldatakse ka käesolevas rahvusvahelises teadusajakirjas.
Palju tänu tahaksin avaldada konverentsi korraldajatele veel selle eest, et läbi oli
mõeldud ka konverentsil osalejate vaba aja sisustamine. Maalilised kohad Jäneda
mõisa ümbruses, lisaks ekskursioonid Eestis – need jätsid kõige paremad muljed
maast ja selle elanikest, nende hoolivast suhtumisest loodusesse. Näiteks jättis
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ekskursioon-jalutuskäik rabasse mulle kui Lõuna-Venemaa elanikule kustumatu
mulje.
Mõnepäevase konverentsitöö kestel professionaalse suhtlemise raames avanesid
paljulubavad võimalused suhete arenguks erinevate maade esindajate vahel.
Kolleegidega suhtlemise käigus kujunes ettekujutus kõrgkoolide vahelistest
võimalikest koostöö suundadest Eesti ja Kubani, samuti ka teiste Venemaa
kõrgkoolide vahel.
Näiteks arendatakse 1990-ndate aastate algusest Kubani Riikliku Ülikooli juhtimise
ja psühholoogia teaduskonnas uut teaduslikku suunda nimetusega „kohalike koosluste
areng“. See hõlmab kohalike koosluste (institutsioonide, organisatsioonide jms)
majanduslikku arengut, kohaliku omavalitsuse korraldamise probleeme, kohaliku
arengu strateegilist plaanimist ja projekteerimist, territoriaalset turundust, regionaalse
konkurentsivõimekuse küsimusi, maaelu arengu iseärasusi jmt. Enamus loetletud
valdkondade probleemidest olid aineks-objektiks ka konverentsi diskussioonides
eeskätt eesti ja saksa kolleegide vahel.
Kõik see tekitab huvi omavahelise koostöö ja aktiivse vastastikuse mõju vastu nii
hariduslikus kui ka teaduslikus tegevuses Kubani Riikliku Ülikooli ja Eesti ülikoolide
ning teiste Venemaa kõrgkoolide vahel. Loodan, et järgnevatel aastatel kujunevad siin
head ja pidevad tööalased kontaktid.
Konverentsile kutsumise ja organisatsiooniliselt konverentsiga kaasnevate tegevuste
eest tahaksin avaldada erilist tänu peakorraldajale Matti Raudjärv´ele.
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Professor Tatiana Avdeeva on majandusdoktor ning kohaliku arengu organiseerimise ja
plaanimise kateedri juhataja.
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