
1

Biomajandus ja 
innovatsioonipoliitika:
EEsti vajadusEd ja võimalusEd 
biomajandusE arEngu toEtamisEks
Erkki Karo, Urmas Varblane, Margit Kirs ja Rando Värnik1 
Nii rahvusvahelisi kui ka erinevate riikide bioma-
janduse visioone ja strateegiaid iseloomustab silma-
torkav tähelepanu teadus- ja arendustegevu-
sele (TA) ning innovatsioonile: biomajandusele 
seatud suurte ootuste ja ambitsioonide saavutamine 
– kliimaneutraalsuseni jõudmine, fossiilsetel allika-
tel põhinevalt majandusmudelilt biotoormel põhine-
vale majandusmudelile (vähemalt osaline) üleminek 
– eeldab olulisi TA-alaseid ja tehnoloogilisi läbimur-
deid ning nendel põhinevate innovatsioonide levikut 
ühiskonnas ja majanduses2.  
Seega võib biomajanduse arendamist mõtestada 
läbi biomajanduse-alase innovatsioonipoliiti-
ka kujundamise, mille fookuses on biomajanduse 
innovatsioonisüsteem ehk ökosüsteem, mis koosneb 
looduslikest ressurssidest, informatsioonist/teadmis-
test ning tehnoloogiatest, mis liiguvad inimeste ja 
ettevõtete vahel ning on mõjutatud laiemast insti-
tutsionaalsest raamistikust (ühiskondlikud tavad ja 
reeglid, poliitikad jms). Rahvusvaheliselt on seejuu-
res biomajanduse kui innovatsioonisüsteemi aren-
damine muutunud järjest holistilisemaks, aga ka 
komplekssemaks, et katta biomajanduse arendami-
se esmapilgul vastandlikuna tunduvaid eesmärke.
Kui Euroopa Liidu 2012. aasta biomajanduse strateegia  
keskmes oli ennekõike majanduslik konkurentsi-
võime, siis 2018. aastal tehti strateegiasse olulisi 
täiendusi: põhinedes strateegia elluviimise kogemusele 
ning lähtudes Pariisi kliimakokkuleppest rõhutati seni - 

sest enam kestliku biomajanduse arendamise olu-
lisust, sh suurema tähelepanu pööramise vajalikkust 
biomajanduse arendamise ökoloogilistele piiridele3.  
Euroopa Liidu Roheleppe dokumentides ja diskussiooni-
des on hakatud üha rohkem esile tooma kestliku konku-
rentsivõime kontseptsiooni mis rõhutab tasakaalupunkti 
leidmist majanduslike või keskkonnaalaste eesmärkide 
maksimeerimise asemel. Selles kontekstis on selge, et bio- 
majanduse kui innovatsioonipoliitika arendamine ei saa 
keskenduda pelgalt traditsioonilistele teadus- ja majan-
dusministeeriumite eestveetud turu- või süsteemitõr-
gete lähenemistele, vaid peab senisest teadlikumalt ja 
selgemalt võtma kasutusele nn transformatsioonilise 
innovatsioonipoliitika lähenemise, mis oma süs-
teemsete muutuste tõttu vajab laiapõhjalisemat koostööd 
nii avaliku sektori sees kui ka ühiskonnas laiemalt.

millele keskenduvad meie eeskujud?
RITA ADDVAL-BIOEC projekti võrdlusriikide – Soome,  
Rootsi, Taani, Holland, Austria, Iirimaa, Läti – stratee-
giadokumentides ja stsenaariumites on hakatud tra-
ditsiooniliste põhieesmärkide (lisandväärtuse kasv 
ja konkurentsieelise saavutamine) kõrval senisest 
rohkem rõhutama ressursside kasutamise jätku-
suutlikkust (nt läbi kaskaadkasutuse), bioloogiliste 
ressursside mitmekesisuse säilitamist (nt puhas 
vesi ja õhk, toitainete tasakaal mullas jne) ning suurem 
tähelepanu on seatud ka biotoorme piiratuse, kon-
kurentsi ja ristkasutuse küsimuste lahendamisele.

1 Käesolev teemakokkuvõte on koostatud oktoobris 2020 projekti ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhu-
sam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites raames, mis on Eesti Teadusagentuuri rakendusuuringute toetusmeetme 
RITA (valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine) ja Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatav projekt (03.2018–
12.2021). Kontakt: erkki.karo@taltech.ee. Rohkem infot: www.taltech.ee/biomajandus. 

2 Vt täpsemalt ka Kirs, M., Ukrainski, K. & Karo, E. (2018). Poliitikad ja valitsemissüsteemid biomajanduse toetamiseks. RITA ADD-
VAL-BIOEC uuringu WP4.1 raport: www.taltech.ee/biomajandus.

3 Vt täpsemalt Euroopa Komisjoni biomajanduse strateegia kodulehelt:
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy.
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Tabel 1. InnovaTsIoonIpolIITIka kolm mudelIT

TuruTõrked
Innovatsioonipoliitika 1.0 

SüSTeemSed Tõrked
Innovatsioonipoliitika 2.0

TranSformaTSIoonI
Tõrked

Innovatsioonipoliitika 3.0

Poliitika  
eesmärk

Majanduskasv Majanduskasv + kodumaiste 
ettevõtete konkurentsieeli-
sed

Majanduskasv + kodumaiste 
ettevõtete konkurentsieelised  
+ jätkusuutlik, säästlik ja 
kaasav areng 

Fookus Siseriiklik majandus- ja  
konkurentsikeskkond

Riiklikud, regionaalsed,  
tehnoloogilised innovatsiooni - 
süsteemid

Kohalike ja rahvusvaheliste 
võrgustike kombineerimine 
süsteemi transformatsioo-
niks

Peamine  
strateegia

TA-keskne lineaarne inno-
vatsioonimudel (rohkem 
avaliku ja erasektori inves-
teeringuid toob majandus-
arengu)

Spetsialiseerumiste ja kon-
kurentsieeliste arendamine 
läbi ettevõtete TA ja inno-
vatsiooni imamisvõimekuste 
(absorptive capacity) ning 
süsteemis osalejate (ette-
võtted, teadlaskond, riik, 
tarbijad/kodanikud) oma-
vahelise võrgustumise, koos-
töö ja vastastikuse õppimise 

Võimekuste ühtlustamine 
ja suunamine (teadmiste ja 
võimekuste loomine õigetes 
valdkondades), rajasõltuvuse 
ületamine (nii kognitiivsetes, 
regulatiivsetes kui käitumus-
likes aspektides) ning uute 
arengutrajektooride juuruta-
mine läbi pilootprojektide ja 
eksperimenteerimise

Võtme-
tegijad ja 
keskne 
tõrge

Regulaatorid ja TA asutu-
sed: peamine turutõrge on 
baasteadmised ja -võime-
kused, mida lahendavad 
regulatiivsed (intellektuaal-
omand jms) ning fiskaalsed 
instrumendid (toetused, 
maksuerisused)

Ettevõtjad ja ettevõtlus-
keskkond: peamine tõrge 
on koostöös ja võrgustu-
mises, kuid eeldab ka baas-
teadmisi ja -võimekusi

Poliitikakujundajad ja 
erinevad süsteemi sidus-
grupid: peamine tõrge on 
ühise suuna/sihi kokku-
leppimises, kuid eeldab ka 
baasteadmisi ja -võimekusi 
ning koostööd ja võrgustu-
mist 

Sekkumis-
mehhanis-
mid ning 
nende alu-
sed / loogika 
(millised on 
peamised 
tõrked, mida 
lahendada)

1. Liiga vähe TA inves-
teeringuid (teadmised kui 
avalik hüve; kuid samuti 
seonduvalt ebakindluse ja 
ülemääraste riskide võtmise-
ga TA tegevuse tulemuslik-
kuse osas)
2. Formaalsete institutsioo-
nide probleemid (eelkõige 
üle/alareguleeritus teatud as - 
pektides nagu intellektuaal-
omand, investeeringud)
3. Negatiivsed välis mõjud 
(millega võitlemiseks ra-
kendatakse nt „keskkonna 
kasutaja/saastaja maksab“ 
põhimõtet)
4. Ühiste ressursside üle 
kasutamine (nt juhul kui 
kasutus ei ole reguleeritud/ 
piiratud)

1. Infrastruktuuriga seon-
duvad süsteemsed prob-
leemid (eelkõige kõrged 
riskid ja pikk tasuvusaeg 
suuremahuliste investeerin-
gute puhul)
2. Mitteformaalsete ins-
titutsioonide probleemid 
(innovatsiooni toetavate 
hoiakute puudus, süsteemi 
osapooli iseloomustav killus-
tatus, vähene usaldus) 
3. Koostöö ja võrgustu-
misega seonduvad prob-
leemid (piiratud teadmiste/
tehnoloogia levik, tugevad 
kuid piiratud osalejatega 
koostöövormid, mis ei suuda 
panustada süsteemi kui 
terviku arengusse) 
4. Tehnoloogiliste ja re-
gionaalsete süsteemide  
piiridega seonduvad 
probleemid (ühise ressursi 
puhul koostöö ja kokkulepete 
saavutamine ja tegevuste 
joondamine)

1. Ühiste arengusuunda-
de määramisega seondu-
vad probleemid (eelkõige 
suutmatus kollektiivselt 
luua alternatiivseid valdkon-
na arenguvisioone)
2. Nõudluse suunamise ja 
soodustamisega seonduvad 
probleemid (innovaatiliste 
lahenduste puhul on vaja te-
geleda vastava turu loome ja 
suunamisega ning vastavate 
riskide maandamisega)
3. Poliitikate koordineeri-
misega seonduvad prob-
leemid (suutmatus ühenda-
da biomajandusega seotud 
erinevad poliitikakujunda-
mise tasandid ja poliitika-
valdkonnad siseriiklikult ja 
rahvusvaheliselt)
4. Muutuste jälgimise, 
pideva kohandumise ja 
õppimisvõimekusega 
seonduvad probleemid 
(pidev kohanemisvõime ning 
poliitilise eksperimentee-
rimise ja ebaõnnestumiste 
aktsepteerimise vajadus)
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Valitsemine 
ja poliitika-
meetmed

Riik mõjutab autonoomsete 
osalejate hoiakuid ja käitu-
mist läbi informatsiooni, 
stiimulite ja „mängureeg-
lite“ kujundamise 
Poliitikameetmete näited:
 � TA tegevuse toetamine 

läbi grantide, maksusoo-
dustuste jne; 

 � intellektuaalomandi 
kaitse süsteemi loomine;

 � hariduspoliitika, rõhu-
asetusega teaduse, 
tehnoloogia, tehnika ja 
loodusteadustel;

 � tulevikustsenaariumid 
prioriteetsete valdkon-
dade määratlemiseks, 
regulatsioonid, jne

Poliitikasse tuuakse juur-
de erinevad koosloome 
meetmeid, mis on vajalikud 
institutsionaalse kohandu-
mise toetamiseks vastavalt 
seatud majanduslikele / 
tehnoloogilistele spetsiali-
seerumistele. Rõhuasetus on 
selliste koostööplatvormide 
loomel, mis toetaks igat ük-
sikut süsteemis tegutsejat.
Poliitikameetmete näited:
 � erinevad koostööplatvor-

mid, võrgustikud, and-
mebaasid (nt TA pargid, 
TA konsortsiumid jne) 
tehnosiirde toetamiseks; 

 � piirkondlike/valdkondlike 
innovatsioonisüsteemide 
arengu toetamine, nt 
klastrid;

 � nõudlust stimuleerivate 
vahendite kasutamine (nt 
hanked, rakenduslikud 
tellimused) kiirendamaks 
turgude arengut;

 � oskuste arendamine vald-
kondades, kus esinevad 
peamised puudused ja 
vajakajäämised;

 � programmid stimulee-
rimaks ettevõtluskesk-
konda, nt inkubaatorid, 
VKE käivitamiseks vaja-
like äritingimuste paran-
damine;

 � finantskapitalile juurde-
pääsu parendamine (ris-
kikapital, äriinglid, jne)

Lisaks eelnevale kätkeb see 
endas keerukamaid koor-
dineerimise ja suuna-
seadmise meetmeid, mis 
püüavad siduda ülalt alla 
tuvastatud suundi (sh rah-
vusvahelised kokkulepped) 
ja alt üles tekkivaid (kasu-
taja/tarbija) initsiatiividega. 
Rõhuasetus on uut tüüpi 
poliitikate legitimeerimisel 
ning tugevamal kodanike 
ja ettevõtjate/tööstusharu-
de esindajate kaasamisel 
poliitikate väljatöötamise ja 
elluviimise protsessides
Poliitikameetmete näited:
 � nišitehnoloogiate arenda-

miseks eksperimenteeri-
mise stimuleerimine ning 
vastavate lahenduste 
hilisem skaleerimine;

 � uued institutsionaalsed 
võtted muutmaks ole-
masoleva TAI suunda (nt 
uudse tehnoloogia aren-
damine läbi standardite, 
vastutustundlik TA, polii-
tikainstrumendid niš-
šide stimuleerimiseks ja 
olemasolevate süsteemide 
destabiliseerimiseks);

 � sotsiaalse, säästliku jne 
innovatsiooni edenda-
mine;

 � haridussüsteemis inse-
neri-, sotsiaal- ja humani-
taarteaduste sidumine

Indikaatorid Staatiline efektiivsus: 
TA investeeringud (avaliku 
ja erasektori) kui olulised 
tulemuslikkuse näitajad, 
ettevõtete arv ja lisandväär-
tus, eksport, patentide arv, 
jne; samas kui olemasolevad 
süsteemid ja institutsioonid 
jäävad suuresti samaks

Staatiline efektiivsus: 
tugev suunitlus ülikoolide-
ettevõtete koostöö edenda-
mise meetmetele; samuti 
väärtusahelates paiknemi-
se, sektorite majandusliku 
komplekssuse, sektorite 
spetsialiseerumisega seon-
duvad küsimused, mis aga ei 
hõlma olemasolevate aren-
gutrajektooride muutmist

Dünaamiline efektiivsus: 
protsessikesksed näitajad 
(erinevate osapoolte tege-
vuste ühilduvus, joondamine 
jne) ja süsteemsed muutu-
sed, sh varasema prevaleeri-
va režiimi destabiliseerimine 
(nt biomajanduse osakaal 
majanduses, CO2 dünaami-
ka, kuid samuti muutused 
olulisemates prevaleerivates 
teadusharudes, tööstus-
harudes, uut tüüpi teadmiste,  
oskuste, ametikohtade juu-
rutamine, muutused priori-
teetsetes sekkumisvaldkon-
dades ja -mehhanismides, 
jne)

Allikas: Kirs, M., Ukrainski, K. & Karo, E. (2018). Poliitikad ja valitsemissüsteemid biomajanduse toetamiseks. 
RITA ADDVAL-BIOEC uuringu WP4.1 raport: www.taltech.ee/biomajandus. 
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eeSTI bIomajanduSe InnovaTSIoonISüSTeemI konkurenTSIvõIme4 

4 Käesolev osa põhineb pikemal analüüsil Kers, J. et al. (2020) Eesti biomajanduse konteksti analüüs. RITA ADDVAL-BIOEC 
projekti WP1.3 raport: www.taltech.ee/biomajandus.

5 Osaliselt biobaasil tootvate majandusharude – nt tekstiili- ja rõivatootmine, kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, põhifarmaatsia 
ja ravimipreparaatide tootmine, kummi ja plasttoodete tootmine, mööblitootmine ja elektritootmine – puhul kasutati majandus-
harude andmete kasutamiseks rahvusvahelistes võrdlevates metoodikates välja toodud biobaasil tootvate ettevõtete osakaale 
majandusharude kogumahus. Vt täpsemalt Kers. J. et al (2019) Eesti biomajanduse väärtusahelate kvantitatiivanalüüs. RITA 
ADDVAL-BIOEC uuringu WP1.2 raport: www.taltech.ee/biomajandus.

Kuna biomajandus hõlmab endas mitmeid senini 
eraldi käsitletud tegevusalasid, siis võeti RITA 
ADDVAL-BIOEC uuringu raames Eestis esmakord-
selt kasutusele rahvusvaheliselt arendatud metoodi-
ka biomajanduse valdkonna ettevõtete majandus- ja 
innovatsioonikäitumise ülevaadete koostamiseks. 
See metoodika hõlmab nii biomassi tootmise kui 
ka täielikult biobaasil ja osaliselt biobaasil 
tootvate majandusharude andmeid5. Lähenemise 
testimiseks ja valdkonna esmakordseks kaardis-
tamiseks kasutati Äriregistri ja Statistikaameti 
2005–2017 andmeid (analüüsi läbiviimisel olid 2017. 
aasta andmed viimased kättesaadavad andmed).

Biomajandusega tegelevad ettevõtted on  
aastate jooksul moodustanud kõikidest Eesti  
ettevõtetest stabiilselt umbes 7–8% ja see on 
püsinud stabiilsel tasemel. Biomajanduses hõi-
vatud inimeste osakaal kogu tööjõust on samuti 
olnud stabiilselt 11–12% vahel. Kui tootlikkuse tase 
biomajanduses on võrdne Eesti keskmise tootlikku-
sega, siis ekspordile orienteeritus on biomajanduses 
tublisti kõrgem andes 17% kogu Eesti ekspordist. 
Kogu Eesti biomajanduse sektori ekspordist 
annab ca kaks kolmandikku metsamajandus, 
puidu-, paberi- ja mööblitööstus ning veerandi 
põllumajandus ja toidu- ja joogitööstus.

Joonis 1. Biomajanduse osatähtsus Eesti ettevõtluses aastatel 2007–2017 (protsentides Eesti vastavast kogunäitajast)
Allikad: Äriregister ja statistikaamet.

Siiski, vaatamata väga heale biotoormega va-
rustatusele on Eesti biomajanduse võimekus 
luua lisandväärtust töötaja kohta olnud all-
pool EL-28 keskmist. 2015. aastal (uuringu läbi-
viiimisel olid need viimased võrreldavad andmed) oli 
see näitaja Eestis 23 tuhat € ja EL-28 keskmine 34 
tuhat €. Kuigi meie lisandväärtus töötaja kohta on 
vaadeldaval perioodil (2008–2015) kasvanud 53%, ei 
taga see piisavalt kiiret konvergentsi EL-28 ja meie 
Põhjanaabritega.

eesti Biomajanduse  
struktuurne väljakutse
Eesti väga tugev biomassi tootev riik, kuid biomassi 
töötlemise ja sellega seotud lisandväärtuse tõstmise 
valdkonnad ei ole rahvusvahelises konkurentsi-
võimes piisavalt tugevad – nende valdkondade 
võimekuste edasine arendamine on biomajanduse 
lisandväärtuse ja innovatsiooni-potentsiaali kasvata-
mise võtmeteemaks.

eeSTI bIomajanduSe InnovaTSIoonISüSTeemI peamISed väljakuTSed  
RITA ADDVAL-BIOEC uuringu raames on lisaks 
ettevõtete üldisele majanduskäitumisele analüüsitud 
ka viimaseid kättesaadavaid Euroopa Innovatsioo-
niuuringu (CIS) andmeid (viimased andmed 2016. 
aasta seisuga). Küsitluse vastuste alusel (kaasatakse 
kuni 10 töötajaga ettevõtted; viimases uuringus 3700 
ettevõtet) jagatakse ettevõtted innovaatilisteks (vaat-

lusaluse perioodi jooksul on läbi viidud kas toote-, 
protsessi-, organisatsiooni- või turundusuuendusi) 
ning mitteinnovaatilisteks, kus sääraseid uuendusi 
pole tehtud. Lisaks eristatakse, kas ettevõte on teh-
noloogiliselt innovatiivne (toote või põhi- ja tugiprot-
sesside uuendused) või mittetehnoloogiliselt innova-
tiivne (organisatsiooni ja turundusuuendused). 
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loogiline innovatsioon piirdub sageli valmis-
lahenduste soetamisega ning ettevõttesisese 
arendustöö ja õppimine on piiratud. Viimane 
on aga oluline eeldus uute toodete ja teenuste 
väljatöötamiseks ning seeläbi ka väärtusahelates 
kõrgemale tasemele liikumiseks. Mittetehnoloo-
gilise iseloomuga innovaatilistest tegevustest 
teostatakse peamiselt töökorralduse ning äri-
praktikate uuendusi. Väga suur osa tehnoloogi-
liselt innovaatilistest ettevõtetest on ühtlasi ka 
mittetehnoloogiliselt innovaatilised.  

2. Teadus- ja arendustegevus moodustab väi-
kese osa biomajandusega seotud ettevõtete 
kulutustest. Joonis 2 annab ülevaate Eesti ette-
võtete TA kulutustest perioodil 2009–2016 ning 
näitab, et biomajandusega seotud harud annavad 
üsna väikse osa TA kogukulutustest, näiteks 
2009. aastal 175,4 miljonist USDst vaid 9 miljonit 
ehk 5,1% ning 2016. aastal 238,1 miljonist USDst 
vaid 10,5 miljonit ehk 4,4%. Sisuliselt näitab see 
ülevaade, et vähemalt erasektori TA struktuu-
ris ei ole toimunud olulist struktuurset nihet 
biomajanduse tähtsustamise suunas. 

Üldpildis, kui Eesti ettevõtete seas on end innovaa-
tiliseks pidavate ettevõtete osakaal ca 48%, siis bio-
majanduse sektorites on see näitaja Eesti keskmisega 
võrreldav (ca 47% puidusektoris) või veidi suurem (ca 
62% toidu ja joogi tootmise sektoris; ca 55% töötlevas 
tööstuses, mööblitootmises ning elektrienergia ja gaa - 
siga varustamise sektoris). CIS andmete analüüsi baa-
sil saab välja tuua kaks olulist biomajanduse vald-
konna arengu väljakutset, mis mõjutavad oluliselt 
biomassi senisest kõrgema väärindamise potentsiaali.

1. Eesti bioressursside baasil toimivate majan-
dusharude puhul on keskendumine TA-le 
ning TA-põhisele innovaatilisele tegevusele 
pigem tagasihoidlikul tasemel, mis osaliselt 
tuleneb Eesti biomajanduse sektori struktuurist 
(kõige TA intensiivsemate keemia- ja farmaat-
siatööstuste väike roll). Biomajandusega seotud 
innovaatilised ettevõtted viivad täna oluliselt 
enam läbi tehnoloogilist innovatsiooni, mis 
on ettevõtetes seotud enamasti masinate, sead-
mete ja tarkvara soetamise ning uuendamisega. 
Biomajanduse valdkonna ettevõtete tehno-

Joonis 2. Teadus- ja arendustegevuste kulutused Eesti ettevõtetes (PPP 2010, mln UsD) 
Legend: Vasakul tulbas on võrdluseks kõik Eesti ettevõtlussektori raporteeritud TAi kulutused kokku (mln UsD). Horisontaalsel 
teljel on konkreetse biomajanduse haru osatähtsus kogu biomajanduse ettevõtete TAi kulutustest protsentides ning horison taal-
setel ridadel on aastat kaupa välja toodud kulutused absoluutmahus (mln UsD). Allikas: oECD, vt täpsemalt Kers et al (2020).  
Eesti biomajanduse konteksti analüüs. RiTA ADDVAL-BioEC uuringu WP1.3 raport: www.taltech.ee/biomajandus. 

Biomajanduse valdkonna detailsemal analüüsil näeme 
biomajanduse sektorites ühelt poolt TA võimekuste 
ja ressursside konsolideerumist, kuid isegi oluli-
sem trend on olnud mitmete Eesti biomajanduse 
lisandväärtuse kasvatamise jaoks ülioluliste 
valdkondade (mööblitööstus, keemiatööstus, pui-
du- ja paberitööstus, põllumajandus) TA võime-
kuste hääbumine. Nii ettevõttesisesed kui -välised 
kulutused TA-tegevusele olid vaatlusaluse perioodil 
(2007–2017) langustrendis, eriti täielikult biobaasil 
toimivate ettevõtete seas. See viitab ettevõtlussek-
tori väga piiratud võimekusele tootearenduseks 
praegu ja lähemas tulevikus. 

kuhu kaovad valdkonna  
ta töötajad?
Statistika järgi on võrreldes teiste Euroopa riikidega  
Eestis keskmine TA töötajate ning teadlaste ja insene - 
ride osakaal töötajatest alla keskmise ning mitmed 
täielikult biobaasil toimivatest tööstusharudest on 
kaotanud suure osa TA-le spetsialiseerunud töötaja-
test. oluline osa eesti biomajandusega seotud ette-
võtete Ta-st viiakse tänaseks läbi toidu ja joogi  
tootmisega tegelevate ettevõtete seas, mujal oluliselt 
väiksemal määral. Ilma TA töötajateta on aga raske 
teha sisulist koostööd TA asutustega ning töötada 
välja lisandväärtust tõstvaid lahendusi.

Põllumajandus
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TA asutuste võimekused on tänase riikliku rahas-
tamissüsteemi fookuste juures pigem piiratud uute 
teadmussiirde protsesside käivitamiseks. Mitmete 
biomajandusega seotud kõrge kasvupotentsiaaliga 
sektorite esindajad (toit, puitmajad jms) on erineva-
tes uuringutes viidanud, et riiklikud sekkumised ei 
ole siiani disainitud nende vajadustest ja barjääri-
dest lähtuvalt10. 
Seega on riigi meetmete toel pigem suudetud hoida 
olemasolevaid võimekusi (või piirata nende suure-
mat hääbumist), kuid struktuurseid muutusi 
TA võimekuste kasvuks kõrge potentsiaaliga 
sektorites ei ole võimalik hetkel tuvastada. 
Need nõrkused osutuvad tulevikuvaates oluliseks 
barjääriks uute tehnoloogia- ja innovatsioonipõhiste 
sektorite arendamisel ja ärimudelite rakendamisel. 
Eelnev tähendab, et biomajanduse toetamine eeldab 
sarnaselt laiemale TA ja innovatsiooni poliitikale 
sisuliselt ühelt poolt nutikat spetsialiseerumist 
tänaste ressursside kõrgema väärindamise po-
tentsiaali realiseerimiseks ning teiselt poolt ka 
teadlikumat transformatsioonilise innovatsioo-
ni poliitika lähenemise kasutamist, mis toetaks 
majanduse ja struktuurinihet  biomajanduse suunas 
ning looks võimalusi ja võimekusi TA ja innovatsioo-
nipõhiste ning kõrge lisandväärtusega biomajandu-
se sektorite taassünniks (nt keemiatööstus, bioteh-
noloogilistel protsessidel põhinevad sektorid).

Oluline on seejuures meeles pidada, et vaadeldud 
perioodil on riiklikke TA ja innovatsiooni poliitikaid 
iseloomustanud pigem horisontaalne ja pakku-
mispõhine lähenemine, mis põhineb ennekõike 
turutõrgete ja vähesemal määral süsteemitõr-
gete sekkumisloogikatel. Nii Eesti Teadusagen-
tuuri meetmed (alusteaduslikest uurimisgrantidest 
nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute 
meetmeni), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
erinevad meetmed (nt tehnoloogia arenduskeskuste 
meede6, klastrite toetamise meede) kui ka Maaelu-
ministeeriumi koostöö- ja innovatsioonimeetmed (nt 
innovatsiooniklastrid7) on olnud suunatud ettevõtete 
erinevate TA ja innovatsioonikoostöö võimekuste 
kasvatamisele, kuid statistika järgi ei ole ena-
mikus biomajandusega seotud valdkondades 
riiklike meetmete tulemusena ettevõtted 
hakanud juurde looma TA-le spetsialiseeru-
nud töökohti, mis aga on oluliseks eelduseks 
TA võimekuste arendamisel (sisuliselt puudu-
vad doktorikraadiga arendustöötajad ja seotud 
pikaajalised TA strateegiad, samuti investeerimi-
sevõimekus8). Ka hiljutine Eesti Teadusagentuuri 
tellitud ressursside väärindamise valdkonna TA 
võimekuste analüüs9, mis keskendus puidu- ja 
toidutööstusele ning maavarade väärindamisele, 
kinnitas biomajandusega seotud sektorite (puidu- ja 
toidutööstus) ettevõtete innovatsioonivõimekuste 
puhul neid pigem kriitilisi leide ning rõhutas, et ka 

6 See meede on biomajanduse valdkonnas olnud üks peamisi teadus- ja arendustegevuse ergutajaid. Toidu valdkonna TAK-id (Toidu- 
ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus ja Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) on teinud väga head koostööd 
ettevõtlussektoriga.

7 Veeväli, L. (2019). „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 16 allmeetme „Innovatsiooniklaster“ III taotlusvooru 
rakendusanalüüs“ annab hea ülevaate siiani toetatud innovatsiooniklastritest ning nende tegevusfookusest.

8 Arvesse tuleb seejuures võtta, et mitmete meetmete laiem mõju võib siiski avalduda alles lähiaastatel, sest enamus 2014–2020 
perioodi TAI meetmeid on tänasel hetkel veel aktiivse rakendamise faasis.

9 Ernst and Young Baltic & SA Praxis (2019). Teadus- ja arendustegevuse potentsiaal ja selle kasutamine ressursside väärindamise 
valdkonnas: https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/01/EY_Praxis_ETAG_lõppraport_12.06.2019.pdf. 

10 Espenberg, S. et al. (2018). Kasvualade edenemise uuring. Tartu Ülikool, TaTech ja Technopolis Group Eesti OÜ.

polIITIkaSoovITuSed eeSTI bIomajanduSe InnovaTSIoonI 
võImekuSTe TõSTmISekS 
RITA ADDVAL-BIOEC projekti tänaste analüüside 
ja teadmiste pealt saab teha järgmised üldised soo-
vitused nii teadus- ja arendustegevuse, innovatsioo-
ni ja ettevõtluse arengukava kui ka valdkondlike 
ministeeriumite poliitikakujundamise (sh Maaelu-
ministeeriumi biomajandusega seotud planeerimis- 
ja arendustegevuste) protsessidesse:
1. Senisest teadlikumalt kasutusele võtta laiem 

TA ja innovatsiooni poliitika sekkumis-
mudel, mis lisaks koostöö, võrgustumise ja 
teadmussiirde toetamisele (ennekõike süstee-
mitõrgete taseme sekkumised) paneb selgema 
rõhuasetuse nii biomajanduse valdkondade TA 
baasvõimekuste arendamisele nii ettevõtluses 
kui ka ülikoolides (turutõrgete põhised sekkumi-
sed) kui ka majanduse struktuurseid muutusi 
soosivatele ja kiirendavatele sekkumistele 
(transformatsioonitõrgete põhised sekkumised).

2. Biomajanduse mitmed kõrge potentsiaaliga 
arengusuunad – ring-biomajanduse põhimõte-
tele üleminek, biomassi keemiline väärindamine, 
tööstuslik biotehnoloogia – vajavad uusi ja uuel 
tasemel TA ja innovatsiooni võimekusi. 

Biomajanduse valdkonna senine areng on aga 
näidanud, et üksikud Eesti ettevõtted (võttes 
arvesse nende suurust) aga ka ülikoolid (tänaste 
vahendite pealt) ei ole suutelised kestlikult 
vastavaid võimekusi ehitama ja hoidma. Seetõttu 
oleks vajalik soodustada biomajanduse valdkon-
dade koostööpõhist ja interdistsiplinaarset 
teadus- ja arendustegevust ja rakendus-
uuringuid ülikoolides (nt ülikoolide vaheline 
alus- ja rakendusuuringuid kattev biomajan-
duse tippkeskus) ning konsortsiumipõhiseid 
rakendusuuringuid ja arendustööd ka 
ettevõtluses (ELi partnerluste ning konsortsiu-
mipõhise TA ja innovatsiooni projektide näitel 
või Eesti tehnoloogiaarenduskeskuste näitel).

3. Biomajandusele ülemineku kiirendamiseks 
tuleks kaaluda lisaks erinevate tehnoloogiate 
piloteerimisele ja demonstreerimisele (Maa-
eluministeeriumi planeeritud meetmed 2021+ 
perioodil), mis eeldavad tugevamaid TA ja inno-
vatsioonivõimekusi (vt eelmine punkt), ka süs-
teemsemate valdkonnaüleste ja sihistatud 
arenguplaanide/-kavade kokkuleppimist, 
nt EL missioonipõhise lähenemise eeskujul, 
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kus lepitakse ministeeriumite tegevusvald-
kondade üleselt kokku (ring-)biomajandusele 
ülemineku jaoks vajalikud muutused ühiskonnas 
või majanduses viisil, mis toetab (läbi stabiilse 
nõudluse tekitamise) ka ettevõtluse ärimudelite 
üleminekut (ring-)biomajanduse põhimõtetele. 
Üheks näiteks võib siin tuua näiteks Rootsi 
VINNOVA arendatava missiooni „Tagada, et 
iga õpilane Rootsis sööb tervislikku, kestlikku ja 
maitsvat toitu“, mis hõlmab endas TA ja innovat-
sioonitegevusi  nii toidu tootmisel ja pakkumisel, 
transpordis (sh kestlik transport teenuse osana), 
kui ka haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning jäät-
mekäitluses11. 

4. Eelnevate soovituste realiseerimine eeldab, et 
Eesti 2021+ strateegilise planeerimise perioo-
dil korraldadakse ümber biomajanduse 
innovatsiooni poliitikaga seotud tegevuste 
koordineerimine ja juhtimine. Kuna ülemi-
nek (ring-)biomajandusele on oluline osa Euroopa 
Liidu Roheleppe ja kliimaneutraalsusega seotud 
poliitikaeesmärkide saavutamisest, on bioma-

jandus piisavalt oluline ja valdkondade-
ülene teema, et seda siduda Eesti 2035 
strateegilise planeerimise korraldusega 
ning vajalikke TA ja innovatsioonitegevusi 
(ja võimalikke fookusvaldkondi, missioone) 
koordineerida Vabariigi Valitsuse Teadus-  
ja Arendusnõukogu (TAN) tasemel. See-
juures tuleb tagada riiklike TA ja innovat-
sioonivahendite (sh ka riigihangete ja muude 
investeeringute), nutika spetsialiseerumise 
raames koordineeritud struktuurivahendite ning 
valdkondlike ministeeriumite vahendite (nt ELi 
Ühise põllumajandus- ja kalanduspoliitikate 
vahendite) koordineeritud ja koosmõjus kasuta-
mine. 

Käesoleva teemakokkuvõtte eesmärgiks on algata-
da nende üldiste soovituste ümber laiem arutelu. 
Uuringu edasiste tegevuste – biomajanduse stsenaa-
riumite ja ärimudelite prototüüpide väljatöötamine 
– käigus pakume välja ka detailsemaid soovitusi 
nende üldiste soovituste realiseerimiseks.

10 Vt rohkem: 
https://www.vinnova.se/en/m/missions/blog-missions/missions-blog-posts/this-is-how-vinnova-transforms-the-food-system/.  


