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Sissejuhatus 
 

Viimase 10–15 aasta jooksul on biomajandusega seonduvate strateegiliste dokumentide arv 

jõudsalt kasvanud. Arusaamad biomajanduse kontseptsioonist ja selle 

operatsionaliseerimisest on aga väga varieeruvad nii erinevatel poliitikakujundamise 

tasemetel kui biomajandusega seotud osapoolte seas.1   

Ühelt poolt võib erinevate lähenemiste rohkust biomajanduse toetamisel tõlgendada kui nö 
„rätseplahenduste“ mitmekesisust, mis vastavad parimal moel konkreetse riigi või regiooni 
vajadustele ja tingimustele (FAO 2016; Staffas et al. 2013; Winkel 2017: 153–155). Teisalt on 
ka biomajanduse kontseptsioon ise olnud pidevas arengus, kusjuures läbi aastate on 
biomajandusele seatud üha ambitsioonikamaid ja ka vastuolulisemaid eesmärke alates 
globaalsete ühiskondlike megatrendidega kaasnevate väljakutsete lahendamisest kuni 
majanduskasvu ja spetsialiseerumise ning maapiirkondade arengu toetamiseni (nt 
McCormick 2014; Bugge et al. 2016; Priefer et al. 2017; Scordato et al. 2017; Bell et al. 2018).  

Selliste pigem deklaratiivsusele kalduvate ja kõigile huvigruppidele midagi pakkuvate 
biomajanduse visioonide tulemiks on olnud suhteliselt kriitikavaba ja riske ignoreeriv 
lähenemine biomajandusel põhinevale sotsiotehnilisele transformatsiooniprotsessile, mis 
peaks hõlmama endas nii tehnoloogiliste, majanduslike kui ka sotsiaalsete (tarbimine, 
käitumine) alasüsteemide koordineeritud või üksteist täiendavat muutumist (Dietz et al. 
2018; Meyer 2018; Varho et al. 2018; Scordato & Solberg 2017). Pigem fragmenteeritud ja 
koordineerimata sotsiaalmajandusliku keskkonna ja ootuste oluliste ohukohtadena on välja 
toodud ebamõistliku nõudluse tekitamist biomassi järele erinevate konkureerivate 
majandustegevuste ning arenenud ja arengumaade vahel (sh maa- ja veeressursside 
kasutus), aga ka bioenergia valdkonna ülereguleeritust võrreldes muude biomajanduse 
valdkondadega ning vähest tähelepanu keskkonnakahjulike subsiidiumide vähendamisele 
(Domenech & Bahn-Walkowiak 2019; Priefer et al. 2017; Scordato et al. 2017: 2; Bugge et al. 
2016: 14). Samuti on ohukohana mainitud ülemäärast tähelepanu biomajandusel 
põhinevatele tootmise, majanduskasvu ja tööjõu suurendamise eesmärkidele, mis jätab 
teisejärguliseks jätkusuutliku arengu seisukohalt samavõrra olulised küsimused nagu nt 
tarbimisega seonduvad käitumisharjumused ja materjalide (taas)kasutus (McCormick 2014; 
McCormick & Kautto 2013; Schot & Steinmueller 2018; Nordic Innovation Report 2014: 71, 
82; vt ka Varho et al. 2018).  

Seetõttu on Skandinaavia riikide näitel üha enam päevakorras biomajanduse arendamine 
paralleelselt alternatiivsete lahenduste otsimisega fossiilsete ja muude taastumatute 
ressursside asendamiseks, samuti ringmajanduse, jäätmemajanduse, energiatõhususe ja 
säästva eluviisi põhimõtete samaaegne edendamine (vt Varho et al. 2018; ka EL 
biomajanduse strateegia 2018). Hetkel muutmisel olev Euroopa Liidu (EL) biomajanduse 
strateegia viitab omakorda vajadusele töötada välja Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks sobilik 
lähenemisviis. 

 
1 Vt biomajanduse alaste strateegiate ülevaateid nt Staffas et al. 2013; FAO 2016; Priefer et al. 2017; 

Carrez 2017; Dietz et al. 2018; German Biotechnology Council 2015a/b, 2018; Bioeconomy 
Knowledge Centre 2018; OECD 2018; McCormick & Kautto 2013; McCormick 2014. 
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Eelneva taustal on teaduslikus debatis jätkusuutliku arengu kontekstis üha akuutsemaks 
muutunud küsimus, kuivõrd võimalik on erinevaid kaasaja kompleksseid poliitikaprobleeme 
lahendada läbi täna eksisteerivate valitsemissüsteemide ja poliitikameetmete (nt. OECD 
2015; Coenen et al. 2016; Edler & Fagerberg 2017; Kuhlmann & Rip 2018; Schot & 
Steinmueller 2018; Scordato et al. 2017; Tödtling & Trippl 2018). Eelkõige tekitab küsitavusi 
ühiskondlike ja keskkonna alalhoiuga seonduvate eesmärkide saavutamise võimalikkus seni 
prevaleerinud majanduskasvule suunatud innovatsioonimudeli põhiselt. Samuti on 
ühiskondlike väljakutsete lahendamist peetud oluliselt komplekssemaks temaatikaks, kui 
seda võimaldaks lahendada traditsiooniline regulatiivne või nt teadus- ja arendustegevuse 
(T&A) investeeringute põhine sekkumine (Schot & Steinmueller 2018). Alternatiivne 
rõhuasetus antud lähenemistes kätkeb endas poliitika kujundamise protsesside muutumist 
läbi eksperimenteerimise ja avatud otsinguprotsesside, kusjuures oluliseks võtmeaspektiks 
on erinevate asjaomaste avaliku, era- ja kolmanda sektori osalejate kaasamine vastavate 
strateegiliste eesmärkide loomesse ja elluviimisesse (OECD 2015; Schot & Steinmueller 2018; 
Scordato et al. 2017; Imbert et al. 2017: 70). Selline kaasav arutlusprotsess peaks tänu 
jagatud vastutuse võtmisele looma ka tugevama pühendumuse jätkusuutliku arengu suunas 
liikumisele (McCormick & Kautto 2013; Schot & Steinmueller 2018). 
 
Biomajanduse strateegiate arengutes on aga poliitika kujundamise ja elluviimise protsessid 
jäänud paraku teisejärguliseks (nt Goven & Pavone 2014; Scordato & Solberg 2017; Bahn-
Walkowiak & Wilts 2017; Domenech & Bahn-Walkowiak 2019). Näiteks on tagantjärgi 
rõhutatud, et OECD 2009 ja EL 2012 biomajanduse strateegiate arutelud põhinesid suhteliselt 
tehnilisel biomajanduse määratlemisel (vt ka Priefer et al. 2017; McCormick 2014; Purkus et 
al. 2018: 3957).2 Selline lähenemine varjutas aga strateegiates biomajandusele üleminekuga 
seonduvaid poliitika kujundamise võtmeprobleeme – eelkõige muudatuste ellukutsumine 
poliitika kujundamise protsessides ning rakendatavates meetmetes, sh asjakohaste 
poliitikaportfellide koordineerimismehhanismide väljatöötamine (vt ka Goven & Pavone 
2014: 4).  

Eelneva taustal on biomajanduse strateegiate kujundamise ja elluviimisega seonduvate 
protsesside hindamisel rõhutatud peamisi väljakutseid järgnevas kolmes aspektis: 

1. Erinevate sidusrühmade kaasamine ja erinevate võimalike alternatiivsete 
arengutrajektooride kaardistamine biomajandusega seonduvates strateegilistes 
protsessides. Biomajanduse strateegiad on siiani põhinenud suuresti piiratud huvide 
esindatusel, minnes nii vastuollu transformatsiooniprotsesside ühe olulisema 
eeldusega (Priefer et al. 2017: 11–12; Schot & Steinmueller 2018). Nimelt eeldab 
biomajanduse arengu toetamine ühelt poolt tugevat platvormi ja poliitilist 
pühendumust pikaajaliste muutuste läbiviimiseks ning tänase tehnoloogiliste, 
tootmis- ja tarbimisparadigmade inertsuse ületamist; teiselt poolt eeldab see ka 
valmisolekut kooskõlastada väga heterogeensete osalejate vastuolulisi huve (vt 
OECD 2015; Karo 2018; Scordato et al. 2017). 

2. Biomajanduse strateegiates sätestatu elluviimisele on seni pööratud vaid piiratud 
tähelepanu, mis väljendub kas tegevusplaanide vähesuses või fragmenteeritud 
elluviimisprotsessides tänu valdkonda reguleerivate omavahel kooskõlastamata 

 
2 Eelkõige erisus biomajanduse (bio-economy), mis vastavalt OECD definitsioonile tugineb tugevalt 
biotehnoloogia, bioteaduste ja nendega seotud tehnoloogiate ja rakenduste rollile, ning biobaasil põhineva 
majanduse (bio-based economy) vahel, viimane on tugevalt EL-s rakendatava strateegia aluseks (vt nt Staffas et 

al. 2013; Goven & Pavone 2014). 
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strateegiate ja tegevuskavade rohkusele. Eraldi küsimusena on tõstatatud erinevate 
valitsemistasandite tegelik pädevus strateegiates tõstatatud väljakutsete 
lahendamiseks. Seejuures on lisaks horisontaalsele integratsioonile rõhutatud ka 
vertikaalse integratsiooni tähtsust läbi mitmetasandilise valitsemise (Bahn-
Walkowiak & Wilts 2017: 165–170; FAO 2016).  

3. Üha akuutsemaks on muutunud küsimus biomajanduse alal asetleidvate arengute ja 
sekkumismehhanismide tulemuslikkuse mõõtmise, monitoorimise ning vastava 
analüütilise võimekuse osas (Bracco et al. 2018; Priefer et al. 2017; FAO 2016). 
Oluline on, et seire- ja hindamiskriteeriumid biomajanduse alaste arengute 
analüüsimiseks oleksid mitmemõõtmelised, kombineerides nii kvantitatiivseid kui ka 
kvalitatiivseid indikaatoreid, sh hõlmates lisaks majandusnäitajatele ka 
jätkusuutlikkust ja ühiskondlikke mõjusid, kuid ka muutusi poliitika kujundamises ja 
vastavaid võimekusi katvaid näitajaid (Wolfslehner et al. 2017; Devaney & Henchion 
2017a: 28–32; OECD 2015). Kuigi tegevused biomajanduse valdkondlikke eripärasid 
arvesse võtvate süsteemsete näitajate väljatöötamise alal on viimastel aastatel 
oluliselt hoogustunud (nt. Lier et al. 2018), kipuvad need siiski mõõtma staatilist 
efektiivsust traditsiooniliste sisend- ja väljundnäitajate osas ning mitte süsteemseid 
muutusi. Siinkohal tuleb mainida OECD panust „reageerimisnäitajate“ 
väljatöötamisse (OECD 2015: 65–66), mille kohaselt jätkusuutlik areng käib 
eeldatavalt käsikäes režiimi nihkumisega nn „kasvuparadigmast“ pigem 
„solidaarsusel põhineva majandusmudeli“ suunas (Priefer et al. 2017; Schot & 
Steinmueller 2018). 

Käesoleva analüüsi eesmärgiks on uuringu tellijaga arutelude tulemusena tuvastatud 
pigem edukate või valdkonna muutusi eestvedavate riikide näidetel tuua välja peamisi 
õppetunde ja strateegilisi valikukohti biomajandusele ülemineku toetamisel. Täpsemalt 
keskendutakse kolmele küsimusele: 

 1. Kuidas on biomajandusega seonduvaid strateegilisi eesmärke formuleeritud ja 
legitimiseeritud (peamised võtmeagendid ja strateegiliste dokumentide 
koostamisprotsesside tagamaad)? 

2. Kuidas on biomajandusega seonduvaid strateegilisi eesmärke püütud ellu viia 
(peamised koordineerimismehhanismid ja poliitikainstrumendid)? 

3. Kas ja kuivõrd fundamentaalseid muudatusi võib biomajandusega seonduvates 
poliitika kujundamise ja elluviimise protsessides täheldada? 

Raporti esimesed kaks peatükki on suunatud uurimuse analüütilise raamistiku ja metoodika 
tutvustamisele/piiritlemisele. Uuringu tulemused ja analüüs on kokku võetud kolmandas 
peatükis, rõhuasetusega erinevate riikide biomajandusega seonduvate poliitika kujundamise 
tavade ja sekkumismehhanismide võrdlevale analüüsile. Raport lõpeb esmaste Eestile 
olulisemate poliitikasoovituste formuleerimisega, mis on sisendiks Eesti biomajanduse 
arengu stsenaariumite koostamiseks, mida koostatakse antud RITA uuringu tööpaketis 2. 
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1. Biomajanduse valitsemissüsteemide ja poliitika hindamise raamistik 
 

 „Still, we know very little about the extent to which policies are in 
fact giving sufficient importance to transformative failures (vis à vis market 
and structural failures). Also, to the extent that transformative failures are 

given attention in bioeconomy policies, we don’t know whether this is 
consistent in the policy mix or only in terms of formulating visions.“ 

(Scordato et al. 2017)  

Biomajandusest või ringmajandusest tulenevate põhimõtete (efektiivne ressursikasutus) 
rakendamiseks ei ole lihtsaid ja kõigile sobivaid ühtseid („one size fits all“) lahendusi (Bahn-
Walkowiak & Wilts 2017). Nii mastaapsed süsteemsed muutused/transformatsioonid 
eeldavad kohanemisvõimelist ja kontekstile vastavat poliitikat (Borras & Edquist 2013; 
Flanagan et al. 2011), mida ei saa luua pelgalt erinevate olemasolevate poliitikainstrumentide 
ümberkombineerimise kaudu (Rogge & Reichardt 2016; vt ka Scordato et al. 2017). 
Jätkusuutlikule arengule (sh biomajandus) suunatud poliitikameetmed, institutsioonid ning 
poliitikaprotsessid (nö policy mix) peavad olulise komponendina omama (pikaajalist) 
perspektiivi ning rakendatavate poliitikameetmete ja -protsesside olemasolu kõrval on 
sama oluliseks saanud nende sisulist toimimist iseloomustavad näitajad: seatud 
eesmärkide ja instrumentide omavaheline kooskõla (sh terviklik sotsiaalmajanduslik mõju), 
protsesside usaldusväärsus ja stabiilsus (eelkõige poliitiline pühendumus), rakendatavate 
poliitikainstrumentide terviklikkus ja vastastikune täiendavus, aga ka pädevus ja vastutuse 
jagamine erinevate valitsemistasandite vahel (rahvusvahelistest kokkulepetest kuni kohalike 
omavalitsuste tasandini) (Rogge & Reichardt 2016; Bahn-Walkowiak & Wilts 2017; Devaney 
& Henchion 2017a). 

Biomajanduse toetamiseks vajaliku/võimaliku „innovatsioonipoliitika“ – kõik 
poliitikameetmed ja tegevused, mis toetavad biomajanduse arengut läbi uudsete 
tehnoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete protsesside väljatöötamise ning nende leviku 
soodustamise – eripärade demonstreerimiseks põhineme alljärgneval analüütilisel 
raamistikul. Tulenevalt eelnevast arutelust ning innovatsioonipoliitika analüüside puhul 
klassikaliselt käsitletavatest võtmeaspektidest (Edler & Fagerberg 2017) on vaatluse all: 

- biomajanduse strateegiline määratlemine (MIS?);  
- riikliku sekkumise teoreetilised/analüütilised alustalad (nö „policy rationale“) 

(MIKS?);  
- biomajanduse valdkonna poliitika kujundamise ja elluviimise protsesse 

iseloomustavad spetsiifilised näitajad ning konkreetsed poliitikameetmed 
(KUIDAS?). 

Analüüsi keskseks fookuseks on erinevad innovatsioonipoliitika ja riikliku sekkumise loogikad 
(miks?) – ettevõtete veetavate protsesside toetamine läbi turutõrgete lahendamise; 
innovatsiooni toetava ja erinevate osapoolte koostööl põhineva süsteemi arengu toetamine 
läbi süsteemitõrgete lahendamise; süsteemi tervikliku transformatsiooni esilekutsumine, 
suunamine ja toetamine (transformatsioonitõrgete lahendamine) (vt Tabel 1) – ning nende 
kooskõla biomajanduse ja riigi rolli määratlemisega (mis?) ning strateegiate ja sekkumiste 
elluviimisprotsessidega (kuidas?). 
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Tabel 1. Biomajandus, innovatsioonipoliitika meetmete ja riigi rollide areng 
 

Turutõrked  

Innovatsioonipoliitika 1.0 

Süsteemsed tõrked  

Innovatsioonipoliitika 2.0 

Transformatsioonitõrked  

Innovatsioonipoliitika 3.0 

Poliitika 
eesmärk 

Majanduskasv Majanduskasv + kodumaiste 
ettevõtete konkurentsieelised 

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

Fookus Siseriiklik majandus- ja 
konkurentsikeskkond 

Riiklikud, regionaalsed, 
tehnoloogilised 
innovatsioonisüsteemid 

Kohalike ja rahvusvaheliste 
võrgustike kombineerimine 
süsteemi transformatsiooniks  

Peamine 
strateegia 

T&A keskne lineaarne 
innovatsioonimudel (rohkem 
ava- ja erasektori 
investeeringuid toob 
majandusarengu) 

Spetsialiseerumise ja 
konkurentsieeliste arendamine läbi 
ettevõtete võimekuste (absorptive 

capacity) ning süsteemis osalejate 
(ettevõtted, teadlaskond, riik, 
tarbijad/kodanikud) omavahelise 
võrgustumise, koostöö ja 
vastastikuse õppimise  

Võimekuste ühtlustamine ja 
suunamine (teadmiste ja 
võimekuste loomine õigetes 
valdkondades), rajasõltuvuse 
ületamine (nii kognitiivsetes, 
regulatiivsetes kui käitumuslikes 
aspektides) ning uute 
arengutrajektooride juurutamine 
läbi pilootprojektide ja 
eksperimenteerimise 

Võtmetegijad 
ja keskne 
tõrge 

Regulaatorid ja T&A 
asutused: peamine turutõrge 
on baasteadmised ja -
võimekused, mida 
lahendavad regulatiivsed 
(intellektuaalomand jms) ning 
fiskaalsed instrumendid 
(toetused, maksuerisused) 

Ettevõtjad ja ettevõtluskeskkond: 
peamine tõrge on koostöös ja 
võrgustumises, kuid eeldab ka 
baasteadmisi ja -võimekusi 

Poliitikakujundajad ja erinevad 
süsteemi sidusgrupid: peamine 
tõrge on ühise suuna/sihi 
kokkuleppimises, kuid eeldab ka 
baasteadmisi ja -võimekusi ning 
koostööd ja võrgustumist)  

Sekkumis-
mehhanismid 
ning nende 
alused 
(policy 
rationale) 

1. Liiga vähe T&A 
investeeringuid (teadmised 
kui avalik hüve; kuid samuti 
seonduvalt ebakindluse ja 
ülemääraste riskide 
võtmisega T&A tegevuse 
tulemuslikkuse osas) 

2. Formaalsete 
institutsioonide probleemid 
(eelkõige üle/alareguleeritus 
teatud aspektides nagu 
intellektuaalomand, 
investeeringud) 

3. Negatiivsed välismõjud 
(millega võitlemiseks 
rakendatakse nt „keskkonna 
kasutaja/saastaja maksab“ 
põhimõtet) 

4. Ühiste ressursside 
ülekasutamine (nt juhul kui 
kasutus ei ole reguleeritud/ 
piiratud) 

1. Infrastruktuuriga seonduvad 
süsteemsed probleemid (eelkõige 
kõrged riskid ja pikk tasuvusaeg 
suuremahuliste investeeringute 
puhul) 

2. Mitteformaalsete 
institutsioonide probleemid 
(innovatsiooni toetavate hoiakute 
puudus, süsteemi osapooli 
iseloomustav fragmenteeritus, 
vähene usaldus)  

3. Koostöö ja võrgustumisega 
seonduvad probleemid (piiratud 
teadmiste/tehnoloogia levik, 
tugevad, kuid piiratud osalejatega 
koostöövormid, mis ei suuda 
panustada süsteemi kui terviku 
arengusse) 

4. Tehnoloogiliste ja regionaalsete 
süsteemide piiridega seonduvad 
probleemid (ühise ressursi puhul 
koostöö ja kokkulepete 
saavutamine ja tegevuste 
joondamine) 

1. Ühiste arengusuundade 
paikapanemisega seonduvad 
probleemid (eelkõige suutmatus 
kollektiivselt luua alternatiivseid 
valdkondlikke arenguvisioone)  

2. Nõudluse suunamise ja 
soodustamisega seonduvad 
probleemid (innovatiivsete 
lahenduste puhul on vaja tegeleda 
vastava turu loome ja suunamisega 
ning vastavate riskide 
maandamisega) 

3. Poliitikameetmete 
koordineerimisega seonduvad 
probleemid (suutmatus ühendada 
biomajandusega seotud erinevad 
poliitika kujundamise tasandid ja 
poliitikavaldkonnad siseriiklikult ja 
rahvusvaheliselt) 

4. Muutuste monitoorimise, 
pideva kohandumise ja õppimis-
võimekusega seonduvad 
probleemid (pidev 
kohanemisvõime ning poliitilise 
eksperimenteerimise ja 
ebaõnnestumiste aktsepteerimise 
vajadus) 
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Valitsemine 
ja poliitika-
meetmestik 

Riik mõjutab autonoomsete 
osalejate hoiakuid ja käitumist 
läbi teabe, stiimulite ja 
„mängureeglite“ 
kujundamise.  
 
Poliitikameetmete näited: 

• T&A tegevuse toetamine 
läbi grantide, 
maksusoodustuste jne;  
• Intellektuaalomandi kaitse 
süsteemi loomine; 
• Hariduspoliitika 
rõhuasetusega teaduse, 
tehnoloogia, tehnika ja 
loodusteaduste teemade 
propageerimisele; 
• Tulevikustsenaariumid 
prioriteetsete valdkondade 
määratlemiseks, 
regulatsioonid, jne. 

Poliitikasse tuuakse juurde 
erinevaid koosloome meetmeid, 
mis on vajalikud institutsionaalse 
kohandumise toetamiseks vastavalt 
seatud majanduslikele/ 
tehnoloogilistele 
spetsialiseerumistele. Rõhuasetus 
on selliste koostööplatvormide 
loomel, mis toetaks iga üksikut 
süsteemis tegutsejat. 

Poliitikameetmete näited: 

• Erinevad koostööplatvormid, 
võrgustikud, andmebaasid (nt T&A 
pargid, T&A konsortsiumid jne.) 
tehnosiirde toetamiseks;  
• Piirkondlike/valdkondlike 
innovatsioonisüsteemide arengu 
toetamine, nt klastrid; 
• Nõudlust stimuleerivate 
vahendite kasutamine (nt hanked, 
rakenduslikud tellimused) turgude 
arengu kiirendamiseks; 
• Oskuste arendamine 
valdkondades, kus esinevad 
peamised puudused ja 
vajakajäämised; 
• Programmid ettevõtluskeskkonna 
stimuleerimiseks, nt inkubaatorid, 
VKE käivitamiseks vajalike 
äritingimuste parandamine; 
• Finantskapitalile juurdepääsu 
parendamine (riskikapital, äriinglid, 
jne).  

Lisaks eelnevale kätkeb see endas 
keerukamaid koordineerimise ja 
suunaseadmise meetmeid, mis 
püüavad siduda ülalt alla 
tuvastatud suundi (sh 
rahvusvahelised kokkulepped) ja alt 
üles tekkivaid (kasutaja/tarbija) 
initsiatiive. Rõhuasetus on uut 
tüüpi poliitikameetmete 
legitimiseerimisel ning tugevamal 
kodanike ja 
ettevõtjate/tööstusharude 
esindajate kaasatusel nii 
poliitikameetmete väljatöötamise 
kui elluviimise protsessides. 

Poliitikameetmete näited: 

• Nišitehnoloogiate arendamiseks 
eksperimenteerimise 
stimuleerimine ning vastavate 
lahenduste hilisem skaleerimine; 
• Uued institutsionaalsed võtted 
olemasoleva T&A&I tegevuse 
suuna muutmiseks (nt uudse 
tehnoloogia arendamine läbi 
standardite (technology forcing), 
vastutustundlik T&A, poliitika-
instrumendid niššide 
stimuleerimiseks ja olemasolevate 
süsteemide destabiliseerimiseks); 
• Sotsiaalse, säästliku, jne. 
Innovatsiooni edendamine; 
• Haridussüsteemis inseneri-, 
sotsiaal- ja humanitaarteaduste 
sidumine. 

Indikaatorid Staatiline efektiivsus: T&A 
(avaliku ja erasektori) 
investeeringud kui olulised 
tulemuslikkuse näitajad, 
ettevõtete lisandväärtus, 
eksport, patentide arv, jne; 
samas kui olemasolevad 
süsteemid ja institutsioonid 
jäävad suuresti samaks 

 
 

Staatiline efektiivsus: tugev 
suunitlus erinevate ülikoolide ja 
ettevõtete vahelise koostöö 
edendamise meetmetele; samuti 
väärtusahelates paiknemise, 
sektorite majandusliku 
komplekssuse, sektorite 
spetsialiseerumisega seonduvad 
küsimused, mis aga ei hõlma 
olemasolevate arengutrajektooride 
muutmist 

 
 

Dünaamiline efektiivsus: 
protsessikesksed näitajad 
(erinevate osapoolte tegevuste 
ühilduvus, joondamine, jne) ja 
süsteemsed muutused, sh 
varasema prevaleeriva režiimi de-
stabiliseerimine (nt biomajanduse 
osakaal majanduses, CO2 
dünaamika, kuid samuti muutused 
olulisemates prevaleerivates 
teadusharudes, tööstusharudes, 
uut tüüpi teadmiste, oskuste, 
ametikohtade juurutamine, 
muutused prioriteetsetes 
sekkumisvaldkondades ja -
mehhanismides, jne) 

Allikas: Schot et al. 2018; Schot & Steinmueller 2018; Chataway et al. 2017; Scordato et al. 2017; Weber & 
Rohracher 2012: 1045; OECD 2015; Geels et al. 2015: 8–9; Coenen et al. 2017: 17, 33; Trippl 2010. 

Alljärgnevalt toome olemasolevast akadeemilisest kirjandusest ja rahvusvahelistest 
uuringutest lühidalt välja võtmeaspektid, mis on mõjutanud riiklike poliitikameetmete 
arengut turutõrgete põhistest lähenemistest järjest süsteemsemate ja sotsiotehnilisi 
transformatsioone (sh liikumist kestliku arengu suunas) toetavate lähenemiste suunas. 
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1.1 Biomajanduse defineerimine ja strateegilised eesmärgid  
 

Võrreldes varasemate traditsiooniliste innovatsioonipoliitika mudelitega (turu- ja 
süsteemitõrgete lähenemised) on just jätkusuutliku arengu kontekstis esile kerkinud ning 
alles kujuneva uue innovatsioonipoliitika mudeli (innovatsioonipoliitika 3.0) eripäraks 
oluliselt tugevam rõhuasetus poliitika kujundamise ja koordineerimise tasemel, mis on ise 
samal ajal muutunud tänu selle laiemale haardele ja mitmetasandilisusele (vt eespool, 
samuti Kuhlmann & Rip 2018; Coenen et al. 2017). Biomajanduse areng on seatud sõltuvusse 
kahest teineteist täiendavast ootusest: ühelt poolt oodatakse süsteemi osalejatelt 
biomajanduse alaste arengute osas pikaajaliste (poliitiliste) eesmärkide seadmist ning teisalt 
nende täitmiseks ühiste kohustuste võtmist strateegiliste protsesside rohujuure tasandile 
viimise kaudu (Purkus et al. 2018; Imbert et al. 2017). Seetõttu rõhutatakse biomajanduse 
defineerimisel selle pigem poliitilise ja vähem majandusliku defineerimise olulisust: 

„Biomajandust tuleks vaadelda kui poliitilist ning mitte kui peamiselt tehnoloogilist 
või majanduslikku projekti...“ (Goven & Pavone 2014: 302). „Selle asemel, et lahti 
mõtestada biomajandust kui mõnda majandustegevuse alagruppi ... on vaja teatud 
poliitilis-institutsionaalseid muutusi, mis kujundavad võimalike tulevaste meetmete 
parameetreid.“ (Goven & Pavone 2014: 307). 

„Transformatsiooniprotsesside valitsemist tuleks vaadelda selle järgi, mis see 
sisuliselt on: poliitiline protsess, mis peaks andma võimaluse alternatiivsete valikute 
ja erinevate visioonide arendamise hindamiseks ja läbirääkimisteks“ (Schot & 
Steinmueller 2018: 1562). 

Eelpool väljatoodud poliitika kujundamise protsesside muudatused võivad olla eriti 
keerulised riikides, majandusvaldkondades, jne., kus biomajandus ei ole leidnud laialdast 
kandepinda ega muutunud poliitilise agenda loomulikuks osaks. Põhjusi vastupanuks ja 
teemaga mitte tegelemiseks võib leida nii poliitikakujundajate endi seas (nn „poliitiline 
halvatus“ tänu tegevuse vajalikkuse ja kiireloomulisuse eitamisele, lühiajalistele 
eesmärkidele sh valimisperioodile keskendumine jne), kui ka tänu turgu valitsevate jõudude 
huvide prevaleerimisele ja tugevale lobistamisele, et säilitada senine „status quo“ (Wiseman 
et al. 2013; Wieczorek 2017: 208).  

Lisaks on olulised ka riikide laiemad poliitilised arengud ja eelistused: kas riigi rolli 
majanduses (ja sellest tulenevalt ka keskkonna ja ühiskonna arengus) mõistetakse pigem 
„turutõrgete“ lahendajana (mille alusel defineerib biomajanduse ja selle arengusuunad turg 
ja selle võimekused ja eelistused) või on riigil võimalik (legitiimsus) võtta endale ka 
suuremaid/ambitsioonikamaid eesmärke süsteemide ja majandusarengu suundade 
seadmisel. Kui täna on nii avalikku kui akadeemilist debatti jätkusuutlikust 
üleminekuprotsessist (nn „sustainability transition“) tagant lükanud ühiskondlike ja säästliku 
arenguga seonduvate väljakutsete lahtisidumine majanduskasvule suunatud mudelist (OECD 
2015; Coenen et al. 2016; Edler & Fagerberg 2017; Kuhlmann & Rip 2018; Schot & 
Steinmueller 2018; Scordato et al. 2017; Tödtling & Trippl 2018), siis võtmeküsimuseks on 
reaalselt tehtavad sammud või nende tegemiseks reaalselt olemas olev poliitika „ruum“.  

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandus- ja innovatsioonipoliitikat laiemalt on siiani 
iseloomustanud retoorika ja praktika ebakõla: strateegilises retoorikas ei puudu majanduse 
struktuursete muutuste toetamise ja ühiskondlike väljakutsetega tegelemise vajaduse 



  

11 
 

rõhutamine, kuid poliitikameetmete ja konkreetse riigi sekkumiste tasandil lähtume tihti 
turutõrgete loogikast tulevast riigi tegevuste piiratud ulatusest (vt. ka Karo & Kattel 2018). 
Üleminekuriikide ja arengumaade kontekstis on laiemalt hoiatatud jätkusuutlikule arengule 
üleminekut toetavate raamistike kopeerimise ja mehaanilise rakendamise eest, kuna 
vastavates lähenemistes kaldutakse üle vaatama süsteemisisestest reformimist vajavatest 
aspektidest (Wieczorek 2018). Sotsiaaltehniliste süsteemide muutused saavad toimida vaid 
erinevate üksteist mõjutavate tegurite (tehnoloogiliste, sotsiaalsete, käitumuslike jne) 
koostoimel ning vastavate muutuste üheks olulisemaks eelduseks on süsteemne 
ümberkohanemine ja -õppimine (nn „sügavad siirded“) (Schot & Steinmueller 2018; 
Chataway et. 2017; Schot & Kanger 2016). 

 

1.2 Riiklikud sekkumismehhanismid ning nende alused 
 

Selleks et biomajanduse toetamine kätkeks endas fundamentaalseimaid muutusi 
sotsiaaltehnilistes süsteemides, on innovatsioonipoliitika 3.0 lahtimõtestamisel vaja liikuda 
turutõrgete (innovatsioonipoliitika 1.0) ja süsteemitõrgete (innovatsioonipoliitika 2.0) 
kontseptsioonide toel juurdunud poliitikaprobleemidest veelgi edasi (Scordato et al. 2017; 
Schot & Steinmueller 2018; Weber & Rohracher 2012). Kuivõrd transformatsioonitõrgete 
puhul on keskseks arengusuundade ümberkohandamine ja vastava vastuseisu ületamine 
(Coenen et al. 2017: 15), siis just süsteemi varajases ümberkujundamise faasis nähakse riigi 
kanda olevat enam proaktiivne ja ettevõtlik roll läbi uute turgude aktiivse kujundamise ja 
suunamise (Scordato et al. 2017: 3; Mazzucato 2014; Mazzucato 2016; Mazzucato 2018). 
Hilisemates innovatsioonitsükli faasides, mida iseloomustab küpsustaseme saavutamine läbi 
teatava tehnoloogilise arengutaseme (sh toetava infrastruktuuri ja turunõudluse olemasolu), 
võib taaskord piirduda pigem traditsioonilisemate sekkumismehhanismidega, mis toetavad 
võtmetehnoloogiate ja vastavate lahenduste laiahaardelist rakendamist ja skaleerimist (nt 
regulatsioonid, standardid, maksud, toetused jne) (OECD 2015: 62; vt ka Geels et al. 2015). 
Purkus et al. (2018) on tõstatanud innovatsiooni elutsüklist tuleneva nõudlust toetavate 
meetmete eristamise vajaduse biomajanduse allharude edendamisel. Spetsiifiliste 
biomajanduse alaste tehnoloogiate toetamisel ei peaks rõhuasetus olema mitte nende 
võimalikult laiaulatuslikul rakendamisel, vaid pigem nišivaldkondade toetamisel, sh läbi 
kaudsete nõudlust loovate meetmete (nt keskkonnahoidlike riigihangete menetluste 
parandamine, suurem rõhuasetus teadlikkust tõstvatele ja kaubamärkide rakendamisega 
seonduvatele tegevustele, et suurendada tarbijate vastuvõtlikkust biobaasil 
toodete/teenuste osas). 

Rahvusvahelistes uuringutes on samas leitud, et praktikas on biomajanduse toetamisel 
prevaleerivaks baseerumine traditsioonilistele innovatsioonipoliitika meetmetele 
(innovatsioonipoliitika 1.0 ja 2.0) ning uut tüüpi meetmete (innovatsioonipoliitika 3.0) 
rahastamine ning rõhuasetus uute tehnoloogiatega seonduvatele eksperimenteerimis-, 
piloot- ja demoprojektidele on jäänud strateegilise retoorika loodud ootustest oluliselt 
piiritletumaks (vt nt EC/SWECO 2017: 60; Nordic Innovation Report 2014: 68). Lisaks, kuna 
biobaasil põhinevate toodete/teenuste turg on ühel või teisel moel loodud regulatiivsete 
meetmetega, on rõhutatud, et biomassi kasutamist mõjutavad stiimulid vajavad põhjalikku 
kaalutletust, sest nt senine keskendumine biokütuste tootmise reguleerimisele on halvanud 
arenguid kõrgemat lisandväärtust loovate biokemikaalide, biomaterjalide, jne. alal (Nordic 
Innovation Report 2014: 71, 82). 
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Biomajanduse riiklikuks toetamiseks on vajalik ennekõike mõttelaadi muutus poliitika 
kujundamise tasemel. Seetõttu peaks esimeseks sammuks olema eksisteerivate prioriteetide 
ja meetmete kriitiline ülevaatamine ja reformimine, mitte pelk jätkusuutliku arenguga 
seonduvate initsiatiivide lisandumine (Karo & Lember 2016: 10; Kivimaa & Kern 2016: 214; 
Howlett & Rayner 2013: 177; Chataway et al. 2017: 11). Biomajanduse poliitikameetmetes 
on seni turgude ja tehnoloogiate toetamise kõrval saanud võrdlemisi vähest tähelepanu 
süsteemsete muutuste eelduseks olev prevaleerivate režiimide destabiliseerimine, ehk nö 
„loominguline hävitusprotsess“ (vt eelkõige Kivimaa & Kern 2016; Scordato et al. 2018; vt ka 
Tabel 2), mida Eesti kontekstis illustreerib kõige ilmekamalt võimalik põlevkivi kasutamisest 
loobumise debatt, millega kaasneksid olulised tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete 
„režiimide“ muutused. 

Tabel 2. Ülevaade biomajanduse alaste poliitikainstrumentide taksonoomiast  

Sekkumismehhanism Näited 

Uue režiimiga seonduva innovatsiooni toetamine 
Õiguslikud/regulatiivsed 
instrumendid 

Regulatsioonid taaskasutuse osas, tootja vastutus, ökodisain, 
standardid ja toodete sertifitseerimine 

Majanduslikud/fiskaalsed 
instrumendid 

Maksu- ja finantsstiimulid nagu ökoloogilised maksud ja tasud, otsene 
rahastamine ja riigihanked 

T&A tegevust ja 
kommertsialiseerimist toetavad 
meetmed 

Toetused T&A tegevuseks ja pilootprojektideks, infrastruktuur T&A 
tegevuseks, tehnosiirdeks (innovatsiooniosak), inkubatsiooniks ning 
T&A personali osas 

Informatiivsed/kommunikatiivsed/ 
võrgustumist toetavad meetmed 

Näiteks nõustamine, koolitus, VKE-de tegevuse otsene toetamine, 
tarbijate hoiakute kujundamine, võrgustike edendamine, teabe 
pakkumine ning avaliku ja erasektori partnerluste toetamine   

Kokkuleppelised/motiveerivad 
meetmed 

Toodete ja teenuste kvaliteedimärgised ja garantiid või vabatahtlikud 
kokkulepped ja valdkondlikud kohustused 

Olemasoleva režiimi destabiliseerimine 

Kontroll Maksud, impordipiirangud ja standardid. Näiteks võib 
kontrollipoliitika all tuua CO2 heitkogustega kauplemise, „saastaja 
maksab“ jne meetmed, et avaldada prevaleerivatele režiimidele 
majanduslikku survet. Teatud tehnoloogiate keelamine on 
regulatoorse surve tugevaim vorm.  

Olulised muutused regulatiivsel 
tasandil, mis omavad süsteemseid 
mõjusid 

Struktuursed reformid valitsevas õigusruumis, nt elektriturgude 
erastamine. 

Toetuste vähendamine 
dominantse režiimi 
tehnoloogiatele 

Teatud tehnoloogiate toetamise lõpetamine läbi T&A rahastamise 
vähendamise. 

Muutused sotsiaalvõrgustikes, 
võtmemängijate väljavahetamine 

Poliitilistes otsustuskogudes turgu valitsevate tegutsejate kõrval 
nišivaldkondade esindajate kaasamine; uute organisatsioonide 
moodustamine süsteemsete muutustega seotud ülesannete 
täitmiseks. 

Allikas: Bahn-Walkowiak & Wilts 2017: 166–167; Scordato et al. 2018: 1220; Kivimaa & Kern 2016. 

 

1.3 Poliitika kujundamise ja elluviiimisega seotud arengud  
 
Innovatsioonipoliitika 3.0 mudeliga kaasas käivad biomajanduse arengut toetavad avatumad 
ja agiilsed poliitika kujundamise protsessid eeldavad a) uusi institutsionaalseid raamistikke 
uut tüüpi poliitikameetmete kujundamise ja sekkumismehhanismide legitimiseerimiseks, b) 
uuel tasandil avaliku sektori administratiivseid ja dünaamilisi võimekusi muutuste 
ellukutsumiseks ja elluviimiseks c) ning uut tüüpi koordineerimismehhanisme, et saavutada 
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kooskõla regionaalsete, riiklike ning rahvusvahelise tasandi initsiatiivide vahel 
(mitmetasandiline koordinatsioon), erinevate ministeeriumide ja rakendusasutuste vahel 
(vertikaalne koordinatsioon) ning erinevate innovatsiooni- ja sektoriaalsete 
poliitikameetmete vahel (horisontaalne koordinatsioon) (OECD 2015; Schot & Steinmueller 
2018; Scordato et al. 2017; Imbert et al. 2017). 

Poliitika kujundamise ja koordineerimise keerukus tuleneb ennekõike mitmete oluliste 
elementide omavahelistest muutuvatest vastasmõjudest (Joonis 1). Kui tahta ressursside 
nappusest, tooraine sõltuvusest, ületarbimisest ja suurtest keskkonnamõjudest tulenevaid 
probleeme lahendada, siis on vaja ka transpordi, energia, põllumajanduse, 
toiduainetootmise, aga ka ehituse ja muid valdkondlikke strateegiaid muuta. Samal ajal on 
selliste suurte süsteemide muutmiseks väga palju erinevaid barjääre. 

Joonis 1. Sotsiotehnilised ressursikasutuse režiimid ja nõuded/vajadus poliitika 
koordineerimiseks 

 

Allikas: Bahn-Walkowiak & Wilts 2017: 165; Bahn-Walkowiak et al. 2014: 109. 

Turutõrgete ja süsteemitõrgete mudelis lähtub poliitika kujundamine klassikaliselt 
ratsionaalsest ja neutraalsest bürokraatlikust planeerimistegevusest, mille keskmes on 
protseduuriline läbipaistvus, etteennustatavus ja detailne reguleerimine ning samuti 
hoolikalt valitud ekspertide kaasamine ning rahvusvahelistele võrdlusuuringutele ja 
praktikatele tuginemine. Innovatsioonipoliitika 3.0 võtmes on nii teoreetilisel kui erinevate 
riikide kogemuste uuringute tasandil rõhutatud (Kuhlmann & Rip 2018: 451; Mazzucato 
2014; Karo & Kattel 2016; Karo 2018), et transformatsiooniliste muutuste ja sisuliste uute 
poliitikavaldkondade (mida biomajandus ka on) esilekerkimine põhineb tihti muutuste 
ellukutsumise faasis vähem ratsionaalsetel ja rohkem eksploratiivsetel lähenemistel, mille 
fookuskese on karismaatilisel või poliitilisel eestvedamisel ja visioonil ning mille legitiimsust 
toetavad dünaamilised organisatsioonid ja võrgustikud, mis võivad olla nii süsteemisisesed 
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kui -välised ning põhinevad erineva professionaalse taustaga inimeste kaasatusel, 
rotatsioonil ja koostööl. 

Muutuste ellukutsumise kontekstis on seejuures rõhutatud, et sõltuvalt riikide poliitilis-
administratiivsest süsteemist võivad muutuste võtmeagendid olla nii üksikud võtmeisikud 
(karismaatilised poliitika eestvedajad – poliitikutest ettevõtjate, teadlaste ja ametnikeni), 
nende võrgustikud (erinevad huvigruppide ja ühiskondlike liikumiste formatsioonid) kui ka 
avaliku sektori sisest ja kogu süsteemitasandi innovatsiooni toetavad missioonipõhised 
innovatsiooniagentuurid (DARPA, TEKES, VINNOVA) või poliitikameetmete katsetamisele 
keskenduvad üksused (nt SITRA), millele on avaliku sektori sees antud teatav autonoomia ja 
volitus muutusi esile kutsuda (üldiselt nt Karo 2018). 

Koordineerimismehhanismide tasemel on sõltuvalt kontekstist (ennekõike poliitilisest 
kontekstist lähtuv poliitikaruum ning innovatsioonipoliitika 3.0 mudeli aktsepteerituse 
ulatus) esile toodud nii poliitiliste koordinatsioonimehhanismide (kõrgetasemelised 
poliitilised ja/või erakondadeülesed koostöökogud; ettevõtluse kaasatus sarnastesse 
kogudesse; parlamentaarne valideerimine ning stsenaariumite ja visioonide avalik 
valideerimine) kui ka mittepoliitiliste koordinatsioonimehhanismide (missioonipõhised 
ja/või autonoomsed agentuurid) olulisust (vt nt Karo 2018). Eraldi vajab märkimist, et hetkel 
eksisteerivad koordineerimismehhanismid (nt komisjonid siseriiklike teadus- ja 
innovatsioonialaste küsimuste koordineerimiseks) ei vasta tihti transformatsioonitõrgetega 
seonduvatele väljakutsetele (Schot & Steinmueller 2018; OECD 2015: 12). Muudatusi on vaja 
nii hierarhia vähendamiseks, asutustevahelise koostöö suurendamiseks, kui ka alt üles 
otsustusmehhanismide toetamiseks.  

Lisaks on täheldatud jätkusuutliku arengu toetamisel liikumist programmi/projektipõhisuse 
ja kohaliku/regionaalse taseme initsiatiivide suunas (lisaks traditsiooniliselt riiklikul tasandil 
toimuvale). Kui viimaste hüvanguks räägib eelkõige paindlikkus, siis koordineerimise osas on 
vajalik arvestada enamate administratiivtasemetega (Bahn-Walkowiak & Wilts 2017). 
Teisisõnu, selleks et biomajanduse alaseid arenguid võimalikult hästi toetada, on vaja 
süsteemsemat ülevaadet erinevate administratiivtasandite võimalustest/kohustustest, sh 
erinevates biomajandusega seonduvates küsimustes (alustades haridusest, riigihangetest, 
ressursitasudest kuni maakasutuse planeerimiseni, jne.). EL kontekstis on just regionaal- ja 
kohaliku omavalitsuse tasand olnud biomajanduse arendamise osas erilise tähelepanu all (vt 
siinjuures nt BioSTEP Report 2016; EC/SWECO Report 2017). 
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2. Biomajanduse alaste algatuste võrdlev kaardistus  
 

Erinevate allikate kohaselt on üle maailma biomajanduse alased algatused saanud tugeva 
hoo sisse just viimase kümnendi jooksul (McCormick 2014; OECD 2018; German Bioeconomy 
Council; EC Bioeconomy Knowledge Center), sh akadeemilises kirjanduses on toimunud 
biomajandusega seonduvate arutelude järsk tõus alates 2005. aastast (Birner 2018: 22). Kui 
ühelt poolt on siin oluliselt tähtsustatud erinevate biomajandusega seonduvate huvigruppide 
rolli (tööstusassotsiatsioonidest ja T&A asutustest kuni põllumajanduse, metsanduse, jt. 
seonduvate erialaliitudeni; Carrez 2017), siis sama olulised on olnud erinevad riikideülesed 
algatused:  

- OECDs: The Bioeconomy to 2030—Designing a Policy Agenda (2009);  
- Euroopa Liidus: Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012); 

A Sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the Connection between 
Economy, Society and the Environment (2018); 

- makroregionaalselt: nt Põhjamaade Ministrite Nõukogu roll Põhjamaades ja 
Läänemere piirkonnas biomajanduse alaste arengute eestvedamisel (nt Nordic 
Bioeconomy Programme: 15 Action Points for Sustainable Change, 2018);  

- kasvavalt ka globaalselt: nt Global Bio-Economy Summit (alates 2015. aastast) 
eemärgiga luua enam kui 80 erinevat riiki ja sidusrühmi ühendav platvorm 
biomajanduse alaste poliitikaküsimustega tegelemiseks globaalsel tasemel. 

Alljärgnevalt (Tabel 3) on antud biomajanduse edendamise osas ülevaade erineva kogemuse 
(riiklikku biomajanduse strateegiat alles koostavad vs pikaajalisema kogemusega) ja 
erinevate valitsemissüsteemidega riikidest, kelle senistest praktikatest Eestil oleks 
potentsiaalselt võimalik õppida. 

 

Tabel 3. Ülevaade erinevatest biomajandusega seonduvatest olulisematest strateegiatest 
ja poliitilistest algatustest3  
 

Peamised strateegilised 
dokumendid 

Strateegia 
klassifitseerimine 

Peamine fookus & 
muutuste suund 

Visioonid & vastavad eripärad 

Soome • Wood-Based Bioeconomy 

Solving Global Challenges (2017) 
• Sustainable Growth from 

Bioeconomy—The Finnish 

Bioeconomy Strategy (2014) 
• Distributed Bio-based Economy: 

Driving Sustainability Growth 

(2011) 
• A Natural Resource Strategy for 

Finland: Using Natural 

Resources Intelligently (April 
2009) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia +  
muud 
biomajandusega 
seonduvad 
poliitilised 
initsiatiivid  

Üks holistilisemaid 
vaateid biomajanduse 
alasele arengule à 
konkurentsieelis 
globaalsel turul läbi 
biomajanduse keskse 
brändi 
    

„Finland will be a responsible 

forerunner in the field of 

intelligent natural resource 

based economy globally in 

2050“ (SITRA 2011) 
 

„A low-carbon, resource-

efficient and smart society“ 
(Finnish Bioeconomy Strategy 
2014) 

 
3 Allikas: EC Bioeconomy Knowledge Center, https://biobs.jrc.ec.europa.eu/topic/policy#heading-117 

(Sept. 2018); German Bioeconomy Council 2018, 2015a/b; German Bioeconomy Council, 
http://biooekonomierat.de/en/international0/, https://biooekonomie.de/en/worldwide-strategies; 

Carrez 2017; erinevad ettekannete ja visiooni materjalid JABEX kodulehelt: 

https://www.jba.or.jp/jabex/. 
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Rootsi • The Cross-Party Committee on 

Environmental Objectives 

(2016–2020)  
• National Forest Programme 

(2015–2017) 
• Swedish Research and 

Innovation Strategy for a Bio-

based Economy (2012)    

Muud 
biomajandusega 
seonduvad 
poliitilised 
initsiatiivid  

Teaduse & 
innovatsiooni kesksus 
à keskkonnaalastes 
küsimustes üldiselt 
holistilisema vaate & 
pikaajaliste arengute 
suunas  

„We have a vision – that 

Sweden has a bio-based 

economy by 2050. A bio-based 

economy means a society that is 

based on using renewable 

biological resources“ 
(BioInnovation webpage). 
 
„Sweden will be a world leader 

in the innovative and 

sustainable industrial 

production of goods and 

services“ (SITRA 2017) 
Taani • Research 2025 (2017) 

• Denmark as Growth Hub for a 

Sustainable Bioeconomy 
(position paper by National 

Bioeconomy Panel, 2014) 
• Growth Plan for Water, Bio and 

Environmental Solutions (2013) 
• Growth Plan for Food (2013) 
• Energy Plan (2012) 
• Agreement on Green Growth 

(June 2009) between the 

Ministry of Environment and 

different parties of the 

Government, hõlmates The 

Environment and Nature Plan up 

to 2020, Aquatic Environmental 

Action Plans, the Pesticide 

Action Plan, Water plan. 

Muud 
biomajandusega 
seonduvad 
poliitilised 
initsiatiivid  

Rohemajandus, 
tugevalt sektoripõhine 
vaade   

„The long-term goal of 

becoming completely 

independent of fossil fuels (coal, 

oil and gas) by 2050“, to 

become „a growth hub for 

sustainable bioeconomy“ 
(National Bioeconomy Panel 
2014; Coenen et al. 2016) 
 
„becoming the state of green“ 

(SITRA 2017) 

Läti • Latvian Bioeconomy Strategy 

2030 (LI-BRA) (2017) 
Riiklik 
biomajanduse 
strateegia 

Majanduskasv ja 
areng, kusjuures 
olulist rõhku 
omistatakse T&A 
investeeringute 
kasvule 

„…the bioeconomy sectors of 

Latvia are innovation leaders in 

the Baltic States“ (English 

Summary of Latvian 

Bioeconomy Strategy 2017). 

Leedu • National Industrial 

Biotechnology Development 

Programme (2007–2010) (2006) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia 
koostamisel 

Hetkel väga 
biotehnoloogia ehk 
kõrgtehnoloogia 
keskne vaade  

  

Iirimaa • National Policy Statement on 

the Bioeconomy (2018) 
• Harnessing Our Ocean Wealth 

(2012) 
• Delivering our Green Potential 

(2012) 
• Towards 2030 – Teagasc’s Role 

in Transforming Irelands’ Agri-

Food Sector and the Wider 

Bioeconomy (2008) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia  

Holistiline vaade 
(kombinatsioon 
sektoriülestest ja 
sektoriaalsetest 
strateegiatest)  
Sinimajandus 
Rohemajandus 
Teadus ja 
innovatsioon  

Iirimaa määratleb end kui „the 

envy of the world“ with its 

„abundant fertile land, clean 

inland waterways, and miles of 

coastline“ (Delivering our Green 

Potential 2012; Devaney & 
Henchion 2017b: 210) 
 
„Ireland to become a global 

leader in this area through a co-

ordinated approach that 

harnesses Ireland’s natural 

resources and competitive 

advantage“ (Government of 

Ireland 2018) 
Holland • The Position of the Bioeconomy 

in the Netherlands (2018) 
• A Circular Economy in the 

Netherlands by 2050 (2016) 
• Agenda for the Food Policy 

(2016) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia 
koostamisel 

Rohemajandus  
Biobaasil 
tootmisharude 
toetamine  

„Netherlands stoods out for co-

creation of a long-term vision 

for 2050 that informs for 

shorter-term action together 

with emphasis on bottom-up 

regional clusters … with their 
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• Strategic Vision for the use of 

Biomass on the road to 2030 
(2016) 

• Green Growth: For a Strong, 

Sustainable Economy (2013) 
• Groene Groei – Van Biomassa 

naar Business (2012) 
• Framework Memorandum on 

the Biobased Economy (2012) 
• Green Deal Program (2011) 

own specific strengths in the 

bioeconomy“ (Bosman & 
Rotmans 2016). 
 
From „Closing the loop“ to 

„cascading and multifaceted 

value creation as key ambitions“ 

and „bringing production and 

consumption back within 

planetary boundaries and 

capacity.“ (Ministry of Economic 

Affairs and Climate Policy 2018) 
Saksamaa • National Policy Strategy on 

Bioeconomy (2013) 
• National Research Strategy 

BioEconomy 2030 (2010) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia 

Holistiline vaade 
biomajanduse 
arendamisele 

„For us, sustainability is the 

navigation instrument, the 

compass into the future“ 
(Federal Chancellor Angela 

Merkel in Schütte 2018: 83) 
 
„.. necessary to meet global 

challenges like food security and 

climate protection“ (Hausknost 
et al. 2017: 9) 

Austria • Research, Technology and 

Innovation Strategy for Biobased 

Industries in Austria (2014) 
• Policy Paper on Bioeconomy 

(2013) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia 
koostamisel 

Teadus ja 
innovatsioon 

„To strengthen the economy’s 

resilience and value added; to 

support the gradual transition 

from a fossil economy to a 

sustainable economy“ 
(Hausknost et al. 2017: 10)  
 
Lisaks on strateegiana plaanis 
laiem ühiskonna 
teadmuspõhine 
transformatsioon (sh erinevate 
valdkondade sünergia ning 
teistele riikidele järele 
jõudmine) 

Uus-
Meremaa 

• Primary Sector Science 

Roadmap – Te Ao Turoa (2015–

2025) (2017) 
• Biological Industries Research 

Fund (2013) 
• Business Growth Agenda (2012) 
• Bioenergy Strategy (2010) 

Muud 
biomajandusega 
seonduvad 
poliitilised 
initsiatiivid  

Teadus ja 
innovatsioon 
Bioenergia 
Biobaasil 
tootmisharude 
toetamine  

„The government fosters 

application-oriented research 

with a strong focus on the 

country’s natural resources and 

modern life sciences“ 
(Bioökonomie.de) 

Jaapan • Strategic Energy Plan (2014) 
• National Science and 

Technology Strategy (2013) 
• The 3rd Fundamental Plan for 

Establishing a Sound Material-

Cycle Society (2013) 
• Biomass Industrialization 

Strategy (2012) 
• National Strategy and Action 

Plan for Biodiversity 2012–2020 
(2012) 

• National Plan for the Promotion 

of Biomass Utilization (2010) 
• Biomass Nippon Strategy (2002) 

Riiklik 
biomajanduse 
strateegia  

Bioenergia 
Teadus ja 
innovatsioon 
Holistiline vaade 
  
  

Ei oma spetsiifilist visiooni, kuid 
Jaapanit peetakse pioneeriks 
taaskasutuse alal maailmas (vt 
SITRA 2017). Samas on 
ettevõtjate esindus-
organisatsioonide (JABEX) 
vaates tugev huvi: „Creation of 

new key industry & provide 

solution to global challenges“ 
samal ajal lahendades ka 
Jaapani probleeme 
(vananemine, spetsiifilised 
probleemid põllumajanduses, 
tööstuses). Ehk visioon on 
liikunud efektiivsest 
ressursikasutusest laiema 
bioloogilise mitmekesisuse 
vaate suunas. 
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Riikide strateegiliste prioriteetide fookuse mõistmiseks tuleks analüüsida ka nende 
võtmeväljakutseid biomajanduse kontekstis. Kõige üldisem viis ressursside kasutamisega 
seotud poliitikameetmeid ja strateegiaid hinnata on vaadata ressursikasutuse trende 
võrreldes SKT-ga.4 See seos võib olla suhteline (ehk ressursside kasutamise kasv on aeglasem 
võrreldes SKT kasvuga) või absoluutne (ressursikasutus kahaneb ja SKT kasvab) (O’Brien et al. 
2013). Joonis 2 viitab, et Eesti puhul on väljakutseks mitte ainult ressursikasutuse 
vähendamine, vaid nihe taastuvate ressursside kasutamisele, mis asendaksid taastumatuid 
(põlevkivi) ressursse ehk biomassi kasutamise suurendamine. Eestist kõrgema ressursside 
kasutamise mahuga elaniku kohta on vaadeldud riikidest veel Iirimaa, Soome, Taani ja 
Austria. 

 

Joonis 2. Keskmine ressursikasutus elaniku kohta 

 

Allikas: Bahn-Walkowiak et al. 2014: 13. 

Vaatamata probleemi tunnetamisele ei ole paljude riikide praktikad seni olnud edukad, 
tegelikult nt Eestis aastatel 2000–2014 kahanes ressursitootlikkus (SKT ressursiühiku kohta) 
26% (mis on ka madalaim tulemus OECD Euroopa osas) peamiselt põlevkivi suhteliselt madala 
energiasisalduse tõttu (OECD 2017: 14). Siiski enne majanduskriisi ehk aastatel 2000–2009 
ressursitootlikkus Eestis kasvas (Bahn-Walkowiak et al. 2014: 28). 

Seetõttu on biomajandusega seonduvas peidus kaks peamist poliitikaprobleemi – üldine 
ressursside kasutamise intensiivsuse vähendamine / ressursitootlikkuse kasv (punane nool 
Eesti puhul Joonisel 3) ja nihe / transformatsioon biomajanduse (ehk taastuvate 
bioressursside) suunas, mis omakorda eeldab laiemat sotsiotehnilise süsteemi 
transformatsiooni. Vaadeldud riikidest on see Eestiga sarnaselt suureks probleemiks Iirimaa 
puhul. Kui selles osas riike võrrelda, siis enamik seab eesmärgiks ressursikasutuse 

 
4 Siin on kasutatud POLFREE projekti tulemusi ja materjale: https://www.ucl.ac.uk/polfree/publications. 
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efektiivsuse ja mitte niivõrd absoluutse vähendamise, v.a. Eesti, Soome, Rootsi ja Hispaania 
(vt. Bahn-Walkowiak et al. 2014: 39–41). 

Joonis 3. Keskmine aastane ressursikasutuse ja SKT kasv elaniku kohta (2000–2009)  

 
Allikas: BIO Intelligence 2012b: 29, viidatud Bahn-Walkowiak et al. 2014: 17 vahendusel. 

Eeltoodut kokku võttes võib öelda, et vaadeldavate riikide olukorrad on väga erinevad: 
Iirimaa, Soome, Taani, Austria, Eesti ja Rootsi on kõrge ressursside kasutamise 
intensiivsusega riigid. Samas sõltuvad riikide SKTd ressursikasutusest erineval määral, nt 
Austria, Soome, Rootsi ja Leedu puhul on see sõltuvus suhteliselt väiksem, Saksamaa ja Taani, 
aga ka Läti puhul seos puudub. Eesti ja Iirimaa SKT kasv on seotud ressursikasutuse kasvuga. 
Tulenevalt eeltoodust on riikidel erinev surve biomajandusega tegelemiseks, aga samuti ka 
eesmärkide suund ja mitmekesisus selles on tegevusvaldkonniti väga erinev. 

Tabel 3 viitab, et vaadeldud KIE riikide (Läti ja Leedu) biomajanduse strateegiad on täna 
jätkamas senise majandus- ja innovatsioonipoliitika loogikat, kus fookuses on ennekõike 
turutõrgetest lähtuv majandusarengu kasvu ja kõrgtehnoloogilist arengut eelisarendav vaade 
ning laiemad süsteemsed ja transformatsiooniga seotud vaated on jäänud tahaplaanile. See 
on ka nende ressursikasutuse taset arvestades isegi loogiline.  

Samal ajal iseloomustab kõiki vanemaid EL liikmesriikide – ning eriti riike, mille 
ressursikasutuse väljakutsed sarnanevad Eestile – selgelt teadlikum katse laiendada 
strateegilise planeerimise ja visioonide fookust kattes nii majandusarengu kui ka majanduse 
ja laiemalt ühiskonnakorralduse transformatsiooni ambitsioone. Ehk innovatsioonipoliitika 
1.0 ja 2.0 mudeleid püütakse selgelt täiendada transformatsioone toetava 
innovatsioonipoliitika 3.0 mudeliga. 
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decoupling). The term “double decoupling” is used when resource use as well as environmental 
pressures is delinked from economic growth.  
 

 

Figure 7: Average annual growth in DMC and GDP by country (average 2000-2009); Source: BIO Intelligence 2012b 
(update DMC accounts), p. 29 

According to a recent BIO Intelligence study, many of the old Member States have achieved absolute 
decoupling when the average annual growth rates of DMC are plotted against the average annual 
growth rates of GDP over the period 2000 to 2009 (see figure above). This is Belgium, the Czech 
Republic, Denmark, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, UK, and Spain, with 
Hungary on the border between relative and absolute decoupling which, however, could indicate a 
growing outsourcing of primary material extraction. Austria, Finland, Sweden and Poland belong to the 
relative decoupling fraction; Estonia and Romania show no decoupling at all. It is also assumed that the 
economic crisis may have had a large influence on the positive development (BIO Intelligence 2012b, p. 
29). In the best case, decoupling is achieved by substantial improvements in the resource efficiency of 
key sectors without shifting extraction and problems abroad or by changes in the structure of the 
economy, for example, by reducing the share of resource intensive industries towards a more service-
oriented economy. 
 
A sectoral analysis of the decoupling issue depicts an absolute decoupling for some sectors, e.g. mining 
of minerals, energy and water supply, mining of fossil fuels, by showing an absolute decrease of the 
material input going along with a growth of the economic value (see figure below). Note that this analysis 
uses the indicator Raw Material Input (RMI).4 Here again, “this could indicate that these sectors had 
decoupled their economic growth from resource use (…) but this could also be a result of greater imports 
of materials over the past decade” (BIO Intelligence 2013, p. 33). The other half of EU-27 sectors has 
noticed economic growth being accompanied by increased material resource use. “With the exception of 
the transport sector, the growth in material use was lower than the economic growth” thus possibly 
indicating a relative decoupling (Bio Intelligence 2013, p. 33).” 

                                                
4 RMI (Raw Material Input) = DMI + raw material equivalents of imports 
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3. Valitsemissüsteemide ja poliitikameetmete analüüs 
 

3.1 Erinevate riikide valitsemissüsteemide võrdlev analüüs 
 

3.1.1 Biomajandusega seonduvate olulisemate strateegiate ja poliitiliste algatuste 
võtmekarakteristikud 
Vaadeldud riikide kontekstis tuleb biomajanduse protsesside toetamisega seonduvalt 
tugevalt esile vastavate protsesside pikaajalisus, mis osadel üksikutel juhtudel läheb tagasi 
lausa 2000-ndate aastate algusesse, nt Jaapan kui „pioneer“ biomassi kasutamise 
reguleerimise alal 2002. aastast (OECD 2018: 40) ja metsatööstusliidu algatatud 
valdkonnapõhise biomajanduse strateegia ettevalmistus Rootsis (mis küll formaliseerus 
enam kui kümnend hiljem, jäädes mõneti maha naaberriikide biomajanduse alastest 
arengutest; Coenen et al. 2016). Lisaks on eesrindlike riikide näitel biomajanduse arengu 
esialgsetes faasides 2000-ndate lõpu paiku olulist rolli etendanud mitmesugused 
valitsusvälised organisatsioonid (nt Soome) ning ettevõtlusorganisatsioonid (nt Holland, 
Taani, Jaapan), rõhuasetusega koostada säästva ja kestliku arenguga seotud pikaajaline 
visioon biobaasil põhinevate majandustegevuste tarbeks ning vastava poliitilise teadlikkuse 
ja võimekuse tõstmine. Näiteks on Soome SITRA poolt koostatud ühes esimestest 
visioondokumentidest olulisel kohal just radikaalse muutuse vajadus poliitilises mõttelaadis 
ja otsuste tegemise protsessides (SITRA 2011).  

Ettevõtluse (ärieliidi) roll biomajanduse alaste arenguprioriteetide sätestamisel on olnud 
eriti akuutne tugevalt ressurssipõhistes majandustegevustes ja majandusstruktuurides (sh 
ekspordi osakaal), kus tulenevalt toorme kättesaadavusest, maksumusest ja muudest 
tulevikuväljakutsetest on aegsasti üritatud toetada muutustega kohanemist nii järk-
järguliselt kui ka läbi radikaalsete innovatsiooniprotsesside (nt tugev sõltuvus fossiilsetest 
kütustest Hollandis on keemiasektoris tegutsevaid ettevõtteid pannud vaatama radikaalsete 
lahenduste poole, eriti seetõttu, et biomassi potentsiaal on piiratud; samas kui Soomes on 
metsanduses rõhuasetus pigem muutustele sektoris kvantiteedilt kvaliteedile, Manders et al. 
2014; Bosman & Rotmans 2016). Taani näitel võib leida kokkulangevusi ärieliidi kaasatusel 
2011. a rohelise strateegia koostamisprotsessis läbi selliste ettevõtete nagu DONG Energy, 
Novozymes, Haldor Topsøe ja Danish Agriculture & Food Council ning tugevalt sektoriaalsest 
lähenemisest biomajanduse toetamisel, kus on kesksel kohal energeetika, keskkonna, 
veemajanduse, rohelise põllumajanduse alased arengukavad (vt täpsemalt Coenen et al. 
2016: 16–17; Nordic Innovation Report 2014: 29; 74–75). Mõlemal juhul on spekuleeritud 
selle üle, kuivõrd võis arenguid Taanis ja Hollandis hoogustada EL Nõukogu 
eesistumisperiood vastavalt 2012. ja 2016. aastal, kusjuures esimesel juhul me räägime EK 
biomajanduse alase strateegia esimestest aruteludest ja teisel juhul ringmajanduse 
temaatika tähtsustamisest (vt Coenen et al. 2016; SITRA 2017; vt ka Joonis 4).  
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Joonis 4. Biomajandusega seonduvate muutuste juhtimine 

 

Allikas: Autorid. 

Skandinaavia riikide seniste praktikate taustal on huvitav märkida, et pigem tugevama 
tsentraliseeritud tasemega valitsemissüsteemides prevaleerib biomajandusega seonduvates 
poliitilistes eesmärkides tehnokraatlik vaade (nt Rootsi) ning fokuseeritus majanduskasvule 
ja/või majandusliku/tehnoloogilise spetsialiseeritusega seonduvatele aspektidele, sh 
rahvusvahelise biomajanduse keskse brändi loomine riigile tervikuna (nt Soome). Eelnevad 
näited ilmestavad sealhulgas tõsiasja, et ka eesrindlike riikide näitel biomajanduse ja 
keskkonna alastes küsimustes ei saa rääkida ideaalmudelitest ja/või ühest strateegilisest 
arengumudelist. Nii on ka keskkonnasõbralike innovatsioonide edetabelit juhtiv Rootsi (vt 
EIO Brief 2018: 2; vt ka Joonis 5) oma biomajanduse alastes arengutes pidama jäänud T&A 
tegevustesse, suutmata vastavaid lahendusi piisavalt kommertsialiseerida.5 

Kuigi Soome biomajanduse strateegiat (Taani kõrval) on peetud üheks holistilisemaks 
Läänemere piirkonnas (Tilga & Valters 2014) ning praegusele strateegiale eelnes mitmeid 
SITRA poolt initsieeritud visioon- ja strateegilisi dokumente alates 2009. aastast (vt SITRA 
2011; German Bioeconomy Council 2015b: 94), siis vajab märkimist, et aastatepikkusi 
arenguid iseloomustab liikumine poliitilise teadlikkuse tõstmiselt üha enam 
operatsionaliseeritud eesmärkide saavutamise suunas, sh rõhuasetusega kvantitatiivsetele 
innovatsiooni, majanduskasvu ja tööhõivet iseloomustavatele indikaatoritele. Nii on 

 
5 Olukorra parendamiseks on hetkel käimas Chalmersi Ülikooli veetav uurimiprojekt, kaardistamaks 
biomajanduse väljakutseid ja vastavaid võimekusi poliitikakujundamise tasemel: Policymakers’ Capacity to 

Develop a Sustainable Bioeconomy (2017–2019),  https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/PolicymakersQ-
capacity-to-develop-a-sustainable-bioeconomy.aspx. 
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tegelikkuses esialgsed ja tugevalt alt üles mudeli kesksed protsessid liikunud üha enam 
traditsioonilisema ülevalt alla valitsemise suunas, kus keskne roll on majandusministeeriumil 
(The Ministry of Economics & Employment) (vt ka RIO 2017: 16). Olemasolev 
valitsemissüsteem on aga nii biomajanduse poliitika kujundamisel kui ka elluviimisel kogunud 
pigem kriitilisemaid hinnanguid. Ühelt poolt on ette heidetud alternatiivsete arenguteede ja 
vastavate riskide hindamise puudulikkust strateegia koostamisel (seda vaatamata erinevate 
huvigruppide kaasamisele, mistap kogu protsess kestis aasta kauem kui planeeritud) (NAOF 
2018). Teisalt on väidetud, et kuigi tegemist on väga hästi sõnastatud strateegilise 
dokumendiga, on selle elluviimises mitmed kitsaskohad (Bosman & Rotmans 2016). Nii 
puudub biomajandust toetavas poliitikameetmestikus vajalik järjepidevus ning toetatavad 
tegevused jäävad pigem väikesemahulisteks ja fragmenteerituks (EIO Country Report: Finland 
2017: 12; Bosman & Rotmans 2016). Viimast on oluliselt võimendanud viimaste aastate 
kärped strateegilise T&A tegevuse finantseerimise osas (eeldatavalt enam turulähedasemate 
projektide arvelt), eelkõige seonduvalt TEKESi reorganiseerimisega (alates 01.01.2018 
ühendatud FinPro-ga ja jätkab Business Finland nime all). Eraldi vajab märkimist Soome 
biomajanduse strateegiat analüüsivas hinnangus leiduv vastuolu seatud kvantitatiivsete 
indikaatorite ja eeldatavate sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise vahel (NAOF 2018; RIO 
2017: 16), sh üleliigne rõhuasetus pigem lühiajalistele võitudele pikemaajaliste eesmärkide 
ja saavutuste arvelt (vt VTT 2018). 

Joonis 5. Ökoinnovatsioon erinevates EL riikides 2017. aastal6  

 

Allikas: EIO Brief 2018: 2. 

 

Eesti jaoks on oluline õppida ka neilt riikidelt, kes on alles koostamas oma biomajanduse 
strateegiaid ning taotlevad strateegia suuremat legitimiseerimist. Näiteks Austria on mõneti 

 
6 Ökoinnovatsiooni indeks on koondhinnang 16 näitaja osas 5 temaatilises aspektis: innovatsiooni 
pakkumispoolt (eelkõige teadmised, T&A) toetavad investeeringud, valdkonnas tegutsevate ettevõtete tegevus, 
ökoinnovatsiooni tulemuslikkus selliste näitajate osas nagu patendid, teadusartiklid, populaarteaduslik panus, 
ressursitõhususe tulemuslikkus, sotsiaalmajanduslik mõju (EIO Brief 2018). 
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sarnaselt Eestiga asunud teiste (EL) riikide eeskujul oma strateegiat koostama, kusjuures 
olulise aspektina nähakse seal teadlikkuse tõstmist eelkõige poliitilisel tasandil aga ka 
laiemalt ühiskonnas (Bioeconomy Austria 2018). Saksamaa ja Jaapani käsitlus on Põhjamaade 
tehnokraatliku mudeliga võrreldes laiem, rohkem ka teiste sektoritega nt tervishoiuga 
seotud. Samuti nähakse biomajandust kui vahendit ühiskonna laiemate väljakutsetega 
toimetulekuks (Tabel 4).  

Iirimaa kogemusest on võimalik välja tuua strateegias tegevuste järjestamine, kus esimesena 
on loodud katalüsaatororganisatsioonid (biomajanduse uurimiskeskus; biomajanduse 
innovatsiooni ja piloteerimiskeskus ning biomajanduse toetamise fond). Seejärel asuti 
korraldama meetmeid teadmuse kommertsialiseerimiseks; sektoriaalsete strateegiatega 
sidususe ja koordinatsiooni parandamiseks; avaliku, erasektori ja TA võrgustiku loomiseks 
jne. (National Policy... 2018). Eeltoodut võib kritiseerida kui küllaltki lineaarse science-push 
lähenemisega poliitikat, kuid samas on katalüsaatoriks olevatele asutustele seatud ülesanded 
edasist poliitikat konsulteerida ning meetmete parendamist toetada, mis loob eeldused 
laiemaks koostööks tulevikus. 

Balti riikide kontekstis jääb Läti ja Leedu puhul silma märkimisväärne roll Põhjamaade 
Ministrite Nõukogul nii biomajanduse alaste küsimuste teadvustamisel 
poliitikaringkondades, kui ka Läti näitel kaasatus biomajanduse alase strateegia koostamisse 
konsulteeriva ja Põhjamaade parimaid praktikaid jagava organina (Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu Lätis veeb 2018). Kui Läti vast heakskiidetud riikliku biomajandusstrateegia puhul 
jäävad küsitavaks reaalsed tegevused suhteliselt julgete eesmärkide saavutamiseks, siis 
Leedus on pigem käimas ettevalmistused (eeluuring) biomajanduse alase arengu ja vastava 
potentsiaali kaardistamiseks Leedu Biotehnoloogia Assotsiatsiooni poolt,7 kusjuures võtme-
eeskujuks on Norra ehk tugevalt T&A (sh rõhuasetus biotehnoloogilistele lahendustele) 
põhine arengumudel biomajanduse alal. 

 

3.1.2 Poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud eripärad (sh poliitikameetmete 
legitimiseerimine ja koordineerimine) 

Käsitletud riikide kontekstis võib öelda, et enamikel juhtudel on vajadus biomajandusele 
ülemineku toetamise osas sõnastatud ja initsieeritud tsentraalselt valitsuse poolt. Poliitilist 
huvi ja selle tõsiseltvõetavust on mitmes riigis (nt Rootsi, Taani) sümboliseerimas 
erakondadeülesed kokkulepped valdkonna arengute survestamiseks. Teiseks väga oluliseks 
aspektiks on erinevate osapoolte kaasatus nii biomajandusega seotud strateegiate 
koostamise kui ka elluviimise protsessidesse. Siin joonistub Soome ja Hollandi võrdluses välja 
põhimõtteline erisus valitsemismudelites ja kaasamisprotsesside sisulises tähenduses 
(Bosman & Rotmans 2016). Nii on Hollandi valitsuse rolli enam seotud eestvedamisega 
(facilitator), kusjuures sisulised arutelud ja nende rakendamine läbi koosloome, sh 
regionaalseid klastreid ja nende spetsialiseerumisi võimendades, on loomulik osa 
igapäevasest poliitika kujundamisest. Nii toimub biomajanduse arendamine samaaegselt läbi 
kuue erineva arengutee kujundamise: (1) biomaterjalid; (2) bioenergia ja biokeemilised 
ühendid; (3) integreeritud biorafineerimine; (4) taimekasvatus ja biomassi tootmine; (5) vee, 
toitainete ja maa taaskasutus; (6) majandus, poliitika ja jätkusuutlikkus, mida sisustatakse 

 
7 Vt ka 
https://ukmin.lrv.lt/uploads/ukmin/documents/files/Inovaciijos/bioekonomikos%20studija/Lithuanian%20Bioec
onomy%20Study_EN(1).pdf. 
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läbi erinevate (sh vastakate) osapoolte kokkutoomise, katsetamise ja õppimise, et nii jõuda 
ühiste eesmärkide ja ambitsioonide seadmiseni. Samuti on valitsuse eestvedamisel olulisel 
kohal valdkondlike biomajandusega seonduvate tõkete kaardistamine (Bosman & Rotmans 
2016). Kuigi osade allikate/indikaatorite kohaselt on Holland rohemajanduse alal ning 
võrdluses teiste EL riikidega pigem „mahajääjate“ hulka kuuluv riik (vt EIO Brief 2018: 2 ja 
Joonis 5; Bosman & Rotmans 2016: 9), on siin biosaadustel oluline osa ekspordis ja SKP-s (van 
Meijl 2016: 40–41). 

Soome tänu pigem traditsioonilisemale vaatele valitsuse rollist (government as director), ei 
ole väidetavalt arengute edasilükkamiseks leidnud erinevatelt osapooltelt vajalikku 
pühendumust ja ka omanikutunnet. Nii on pigem jõutud teatavasse mugavustsooni, sh 
teatud vanade võtmetegijate huvide prevaleerimine, mille ületamiseks ei omata kriitilist 
sisendit nii piiratud tööstus- ja ühiskondlike partnerite kui ministeeriumide omavahelise 
koostöö tõttu (Bosman & Rotmans 2016). Tugevad kärped T&A alal on olukorda veelgi 
survestanud ja jätnud süsteemi erinevad osapooled edasiste arengute osas pigem 
äraootavale positsioonile (EIO Country Report: Finland 2017: 12). Siinjuures ei saa märkimata 
jätta, et just uut laadi koostöövormid leidsid erilist tähtsustamist SITRA (2011) poolt 
koostatud esialgsetes biomajanduse visioondokumentides, sh väärtusahelatega seotud 
osapoolte kokkutoomine alustades ettevõtetest ja valitsusasutustest ning lõpetades disaini, 
tarnijate ja finantseerijatega; uued ärimudelid, mis hõlmavad kliente, tarnijaid, konkurente, 
ülikoole, uurimisinstituute ja teisi asjassepuutuvaid osapooli, jne. 

Teine oluline trend, mis erinevate riikide praktikas välja joondub, seondub üleskutsete ja 
algatustega, et parendada horisontaalset ja mitmetasandilist koordinatsiooni erinevate 
poliitikavaldkondade vahel, sh nii biomajanduse alaste prioriteetide, regulatsioonide kui 
finantseerimisvahendite planeerimisega (vt nt Scordato et al. 2017). Sama oluliseks on 
koordinatsioon erinevate poliitika- ja majandustegevuste vahel, omamaks kompleksset 
väärtusahelate keskset vaadet (Nordic Innovation Report 2014). Vastavaid tegevusi on 
eelkõige korraldatud läbi erinevate uute struktuuride loomise. Rootsis nt erakondadeülene 
komitee keskkonnaküsimustes, 8  mille ülesandeks on nõustada valitsust vastavate 
strateegiliste eesmärkide ja neid ellu viivate poliitikameetmete alal valdkondade üleselt ning 
arvestades sealjuures nende rahvusvahelist mõõdet. Toimimise aluseks on teabe kogumine 
ja konsensuse saavutamine komitee strateegiliste ettepanekute osas dialoogis maakondlike, 
kohalike omavalitsuste, valitsusasutuste, ettevõtlussektori, valitsusväliste organisatsioonide 
ja teadusringkondade, kuid ka regionaalset ja kohalike omavalitsuste koostööd edendavate 
asutuste ja nende esindajatega. Samamoodi on sidusrühmade kaasamisele suunatud 
VINNOVA innvatsiooniprogramm „Bioinnovatsioon“ (alates 2015. a)9 eesmärgiga toetada 
Rootsi üleminekut biomajandusele aastaks 2050 eelkõige metsanduse, keemia- ja 
tekstiilitööstuses. Programmi on kaasatud üle 60 partneri erinevatest ettevõtetest, 
tööstusvaldkondadest, riigiasutustest, ülikoolidest ja T&A institutsioonidest, kusjuures 
programmi koordineerib Rootsi Metsatööstusliit (Swedish Forest Industries Federation) 
(Coenen et al. 2016; Nordic Innovation Report 2014). Taanis on alates 2013. a kolm korda 
aastas koos käimas riiklik biomajanduse koostöökogu (The National Bioeconomy Panel) 

 
8 https://www.miljomal.se/Environmental-Objectives-Portal/Undre-meny/Who-does-what/All-Party-
Committee-on-Environmental-Objectives/. 
9 https://www.bioinnovation.se/in-english/; https://www.vinnova.se/en/e/the-strategic-innovation-program-
bioinnovation/. 
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erinevate sidusrühmade esindajatest,10 mis ühelt poolt on koordineerivaks jõuks nii EL kui 
Põhjamaade vastavate struktuuride vahel, teisalt nõustab Taani valitsust küsimustes nagu nt: 
uute väärtusahelate loome soodustamine, lähiaastate fookuskeskmes olevate tehnoloogiate 
ja turgude määratlemine, institutsionaalses ja regulatiivses keskkonnas olevate 
kitsaskohtade analüüsimine (vt ka Coenen et al. 2016). 

Kolmandaks rõhuasetuseks on regionaalsel tasemel läbiviidavad tegevused. Nt Rootsi 
biomajanduse alases strateegias (Swedish Research and Innovation – Strategy for a Bio-based 
Economy 2012) on liikumapaneva jõuna nähtud ennekõike just regionaalsete, kohalike 
omavalitsuste ja vastavate koostöö- ja arendust toetavate organisatsioonide rolli (sh 
klastrid jne). Tabelis 4 toodud ülevaate põhjal saab öelda, et biomajanduse strateegiates on 
siiski enamasti vedavaks riigi ja EL tasand, mis on üldiselt ressurssidega seonduvas poliitika 
kujundamises tavapärane (vt ka Joonis 6). 

Joonis 6. Ressursside kasutamise efektiivsusega seotud kompetentsid erinevatel 
valitsustasanditel  

 

Allikas: Bahn-Walkowiak & Wilts 2017: 170. 

Eraldi vajab siinjuures väljatoomist Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni oluline mahajäämus 
biomajanduse alastes arengutes ning seda vaatamata asjaolule, et EL ja mitmed Lääneriigid 
on vastavates arengutes omanud eesrindlikku rolli (nt Saksamaa) (Dietz et al. 2018). Seega 
on ka biomajandusele üleminek tugevas sõltuvuses laiematest majandusarengu ja 
innovatsiooniga seonduvatest kontekstispetsiifilistest probleemidest nii erinevates riikides 
kui regioonides, mille lahendamine ei sõltu vaid biomajanduse alastest meetmetest, vaid 
nõuab põhimõttelisemate probleemidega tegelemist. 

  

 
10 Vt ka 
http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Biooekonomi/Fact_sheet_
the_National_Bioeconomy_Panel.pdf. 

mix of resource e!ciency policies. While the "gure seems to underline
the strong role of national policies, in most cases at least one, some-
times two further levels also have competencies.

It thus becomes clear why countries tend to improve the institu-
tional coherence of a policy mix by ignoring important policy areas that
could actually strongly in#uence the overall outcomes in terms of re-
source use, such as particularly resource-intensive industries or sectors
and why they accept the risk of reducing the consistency of the mix by
limiting the scope of issues addressed (in order to avoid con#icts of
interests with other governance levels).

The complex institutional coordination seems to be a big hurdle for
a clear alignment of the national resource use systems towards resource
e!ciency and stronger sustainability at European level. A balanced
coordination of stakeholders and industrial interests often has priority
at national level but considerably slows down the process within the
multi-level and cross-country appearance of the resource e!ciency
issue.

4. Conclusions and outlook

4.1. Consequences for the analysis of policy mixes

The analysis has highlighted the conceptual as well as practical
challenges for the design and implementation of resource e!ciency
policy mixes. In contrast to the idea of a top down designed, consistent
and coherent set of instruments, the actual policy development often
follows ad hoc coalitions, is dominated by the use of windows of op-
portunities and signi"cant incoherence between speci"c aspects of re-
source e!ciency, e.g. between resources, waste and energy related
policy approaches. Nevertheless, the literature often treats policy ma-
kers as pure translators of theoretical rationales into action and neglects
the capability of actors in relation to a fundamental policy change.
Research often and inevitably remains focused on a super"cial analysis
of instruments (despite the supposed emphasis on the mix and inter-
actions) and treats policy interactions as something to be designed
away by better co-ordination.

The signi"cant di$erences between the member states and their
approaches in the "eld of resource e!ciency underline that a stronger
emphasis on the institutional set-up and the issue of competences could
be useful in order to explain why many so-called policy mixes rather
stay on the level of instrument mixes. A lack of strategic congruence
and con#icts with overarching economic goals such as economic
growth and the creation of jobs as the priority themes may contribute to
this. Future research on policy mixes could, as a "rst step, bene"t from

an analysis on resource e!ciency policies by a stronger focus on the
actual competences of “policy mix“ coordinators: Most of the analysed
policy programmes address policy issues often far out of their respon-
sibilities.

Whether the concurrency of short-term policies and frequently
changing actors and stakeholders and mostly long-term institutional
frameworks act as an obstacle to a more consistent implementation and
wider di$usion of advanced and pioneering transition policies requires
further research.

4.2. From ‘resource e!ciency’ to “circular economy”

As has been exempli"ed, the EU roadmap [4] vision of resource
e!ciency has entered several national programmes and laws since
2011 and encouraged many activities in European Member States
aiming to contribute to a better resource e!ciency. Particularly the
programmatic and institutional level has remarkably advanced, while
concrete policy mixes are limited in numbers. This policy process has
recently been challenged by the introduction of the Circular Economy
Action Plan in 2015 [63] which is not coupled to the Roadmap’s
milestone approach and the policy recommendations developed in the
three areas mobility, food and buildings, but focuses on the “turning
waste into a resource” approach and circularity issues in that context
(e.g. food waste, construction and demolition waste).

With view to the governance levels involved, the institutional pro-
cess initiated by the launch of the Resource E!ciency Roadmap has
now to be translated into the Circular Economy Action Plan format,
both addressing partly overlapping but not congruent actors and in-
stitutions. That means that di$ering governance levels and stakeholder
groups are involved in this process, partly diverging target groups are
addressed, and in most cases, quite di$erent institutional arrangements
and new policy mixes are required.

While the roadmap unfolded a comprehensive vision addressing key
resource-intensive areas, the Circular Economy Action Plan is limited in
its scope and vague in terms of instrumentation: apart from targets on
waste, there are no binding or aspirational goals explicated. However,
signi"cant advances in resource e!ciency towards a circular economy
have to be based on a successful interplay and interaction of several
factors such as congruent strategies and targets, coherent policy pro-
cesses and institutional arrangements, consistent and comprehensive
policy mixes which are "rst and foremost credible, reliable and in-
spiring for long term engagement of actors, enterprises and stake-
holders.

Fig. 5. Multi-level competencies for (selected) resource e!ciency measures indicated in [15,16]; Source: Own illustration based on [62].

B. Bahn-Walkowiak, H. Wilts (QHUJ\�5HVHDUFK�	�6RFLDO�6FLHQFH��������������²���
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Tabel 4. Ülevaade biomajanduse valitsemissüsteemidest 
 

Võtmemängijad Legitimiseerimine Koordineerimine Poliitikameetmestik Muutuste hindamise alused 

Soome Võtmeroll SITRA-l, sh erinevate avaliku, 
erasektori, piirkondlike ja valdkondlike 
sidusrühmade kaasatus, biomajanduse alase 
visiooni ja strateegia kujundamise 
algetappides. 

Alates viimase riikliku biomajanduse strateegia 
väljatöötamisest võtmeroll tööhõive- ja 
majandusministeeriumil koostöös 
keskkonnaministeeriumi ning põllumajandus- 
ja metsandusministeeriumiga. 

Oluline roll poliitika kujundamises ka VTT, 
eelkõige nende kompetentsid tulevikutrendide 
ja vastavate stsenaariumite koostamise osas. 

Tugevalt mitte-
majandushuvide 
keskselt lähenemiselt 
enam majanduskasvu 
ja -arengu põhise 
ratsionaliseerituse 
suunas  

Läbi aastate liigutud esialgselt alt üles mudelilt pigem 
traditsioonilisema ülalt alla mudeli suunas, valitsust 
nähakse peaasjalikult kui biomajanduse alase 
ülemineku juhtorganit („government as a director“), 
mistap aga ulatuslikud tsentraalsed valitsemiskulude 
kärped on biomajandusega seotud osapooled edasiste 
arengute osas jätnud äraootavale seisukohale.  

Tugev sünergia riikliku biomajanduse strateegia ja 
valdkondlike strateegiate vahel (põllumajandus ja 
metsandus, energia ja keskkond, loodusressursid, jne). 

Riiklik biomajanduse alane koostöökogu. 

Riiklik tuleviku-uuringute/stsenaariumite võrgustik 
(The National Foresight Network) on organisatsioonide 
võrgustik, mis tegeleb korrapärase tulevikutrendide 
kaardistamisega, et prognoosida Soome ees seisvaid 
uusi väljakutseid ja võimalusi ning pidada vastavat 
arutelu. Nimetatud töö juhtimiseks ja 
koordineerimiseks määratud Peaministri Büroo poolt 
valitsuse prognoosimisrühm, sh on kaasatud Finpro, 
Business Finland ja SITRA. 

Omab Põhjamaade kontekstis 
(Taani kõrval) tugevaimat fookust 
süsteemi ja transformatsiooni-
tõrgete põhisele sekkumisele 
(Scordato et al. 2017). 
Fookustegevustena vajavad 
märkimist: keskkonnahoidlikud 
riigihanked, multidistsiplinaarsed 
T&A keskused, sh Soome 
biomajanduse klaster (FIBIC), 
kuid samuti toetused 
investeeringuteks uute 
tehnoloogiate katsetamise või 
demoprojektide alal ning 
glokaalsete ökosüsteemide 
arendamine (vt ka Nordc 

Innovation Report 2014).   

 

Kui esimene biomajanduse 
strateegiadokument on pigem 
suunatud kvalitatiivsete 
eesmärkide täitmisele 
seonduvalt poliitilise teadlikkuse 
tõstmise ja poliitika 
kujundamise parendamisega, 
siis 2014. aasta strateegia on 
operatsionaliseeritum, sh 
rõhuasetusega kvantitatiivsete 
eesmärkide saavutamisele. 

Pikaajalistelt eesmärkidelt 
(aastaks 2050) rõhuasetus kesk-
pikale perspektiivile (2025), sh 
ettenähtud biomajanduse 
toodangu kasv praeguselt 60 
mln EUR-lt 100 mln EUR-ni ja 
uute töökohtade arv 100 000-ni. 

Rootsi Formaalne biomajandusega seonduva 
strateegia eestvedamine delegeeritud 
valitsuse poolt FORMAS-le (Rootsi 
teadusnõukogu keskkonna-, põllumajanduse ja 
ruumilise planeerimise alal) koostöös 
VINNOVA ja Rootsi Energiaagentuuriga. 
Olulisemaks arenguks poliitika kujundamise 
alal on FORMAS poolt initsieeritud 
valdkondliku dialoogi pidamine tööstus- ja 

Segu mitte- 
majandushuvidest 
lähtuvast ja 
ratsionaalsest 
tehnokraatlikust 
lähenemisviisist 
(viimast eelkõige tänu 

Tugev fookus horisontaalse koostöö edendamisele ja 
alt üles vaate kaasatusele, seda aga läbi tsentraalse 
strateegilise planeerimise. 

Riiklikult keskset tähtsust omavad riikliku 
innovatsiooninõukogu algatatud ja rahastatud 
innovatsiooni partnerlusprogrammid, sh „Ring- ja 
biomajandusel põhinev majandus“ programm aastast 

Tugevaim fookus jäänud 
süsteemsete tõrgete tasemele, 
samas on tegemist ühega 
vähestest strateegiatest, mis 
hõlmab säästlike 
tarbimisharjumuste ja hoiakute 
muutmist kui ühte olulist osa 
biomajanduse 
üleminekuprotsessist (Priefer et 

Pikaajalised eesmärgid aastaks 
2050, eelkõige seonduvalt 
kasvuhoonegaaside osas 0-
taseme saavutamisega. 
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teadusesindajate ning poliitikakujundajate 
vahel (nn USER FORUMS). 

T&A tegevuse 
tähtsustamisele). 

2016, mida teostatakse läbi VINNOVA, FORMAS, Rootsi 
energiaagentuuride alamprogrammide. 

Erakondadeülene komisjon keskkonna alaste 
eesmärkide saavutamiseks aastateks 2016–2020, sh 
eesmärgiga välja töötada edasiarendatud 
biomajanduse strateegia, kogudes informatsiooni ja 
omades konsensust strateegiliste ettepanekute osas 
läbi laiaulatuslike kaasamisprotsesside.  

Tähtsustatud regionaalse taseme rolli biomajanduse 
projektide elluviimisel, klastrite arendamisel, jne. 

al. 2017; Coenen et al. 2016; 
Scordato et al. 2017). 

 

Taani Erakondadeülene kokkulepe rohemajanduse 
arenguks aastal 2009, mis lõi baasi 
rohemajanduse strateegia planeerimise 
delegeerimiseks biorafineerimise liidule 
(Biorefinery Alliance) – olulisemad seotud 
tööstusettevõtete esindajad. 

Võtmerolli kasvuplaanidega (sh valdkondlike) 
seonduvalt nähakse Taani ettevõtlus- ja 
majandusarengu ministeeriumil (The Danish 

Ministry of Business and Growth) koostöös 
keskkonna- ja toiduainete ministeeriumi (The 

Ministry of Environment and Food) ning 
kõrgharidus- ja teadusministeeriumiga (The 

Ministry of Higher Education and Science), sh 
kaasatud Taani Innovatsioonifond (Nordic 

Council of Ministers 2016). 

Spetsialiseerumine ja 
tugevalt sektoriaalne 
lähenemine 
rohemajanduse 
toetamiseks 

Ärieliidi nähtav kaasamine, samal ajal kui initsiatiiv 
pärineb pigem tsentraalselt tasemelt, sh võimalik et 
esialgselt survestatud ka väliste mõjutegurite poolt.  

2013. a loodud riiklik biomajanduse töörühm, millel on 
ministeeriumide ülene sekretariaat ning vedajaks Taani 
põllumajandusagentuur (Danish AgriFish, nüüd 
Agricultural Agency) keskkonna- ja toiduainete 
ministeeriumi vastutusalas. 

Scordato et al. (2017) kohaselt 
tugev fookus süsteemsetele ja 
transformatsioonitõrgetele, sh 
interdistsiplinaarse koostöö 
edendamisele inseneeria, keemia 
ja disaini vahel suurendamaks 
turupotentsiaali ja 
vastuvõtlikkust tarbijate poolt. Ka 
üldisemalt mitmeid meetmeid 
tarbijate (sh ökomärgised) 
teadlikkuse tõstmiseks ja user-

side rakendamise toetamiseks. 
Paralleelselt toetused T&A&I 
tegevustele, sh demoprojektide, 
uute ärimudelite väljatöötamise, 
jne toetamiseks, mida 
iseloomustab nii tugev 
sektoripõhine kui ka regionaalse 
arengu vaade. 

Pikaajaline eesmärk on 2050. a 
täielik vabadus sõltuvusest 
fossiilkütustest (kivisüsi, nafta ja 
gaas).  

Ingliskeelsetes kättesaadavates 
materjalides rõhuasetus pigem 
sekkumismehhanismide 
kvalitatiivsele mitte 
kvantitatiivsele kirjeldamisele. 
Välja toodud 40 erinevat 
algatust vee-, bio- ja 
keskkonnaalaste lahenduste 
toetamiseks. 
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Holland Eelkõige majandusministeerium koostöös 
erinevate tööstust, teadust, 
kodanikuühiskonda jne esindavate 
sidusrühmadega.  

Biomajandus kui 
vahend muutuste 
läbiviimiseks, kusjuures 
enamus rahastusest 
vastavate 
biotehnoloogiliste 
lahenduste 
väljatöötamisele 

Kombinatsioon ülalt alla ja alt üles 
valitsemismudelitest, kus kesktasandil erinevalt Soome 
mudelist pigem koordineeriv roll („government as a 
facilitator“). Võtmeroll biomajanduse alase visiooni 
kujundamisel on olnud majandusministeeriumil (The 

Ministry of Economic Affairs), kes läbi tugeva 
baseerumise kaasloomeprotsessidele on olnud tihedas 
koostöös Hollandi olulisemate majandusvaldkondade 
esindajatega (Top Sector Policy) ning samas toetanud 
regionaalsel tasemel klastrite arengut koos oma 
spetsiifiliste tugevustega biomajanduse vallas. 

2011. a allkirjastati Biomajanduse alane manifest 43 
sidusrühma (ettevõtted ja MTÜ-d) poolt, et toetada 
jätkusuutlikku biomajandusel põhinevat arengut ja 
tõsta valitsuse teadlikkust antud küsimuses. Valitsuse 
ja sidusrühmade koostöö näiteks veel biomajanduse 
alane konsortsium (Top Consortium for Knowledge 
and Innovation for the Biobased Economy) (2012), 
kaasates üle 100 erineva huvitatud osapoole rohelise 
kasvuplaani elluviimisesse.  

Rakendatava teoreetilise 
raamistiku mõttes üks 
transformatsioonitõrgetele 
lähemalseisvaid riike, eelkõige 
tänu 6 erineva arengutee 
paralleelsele edendamisele koos 
oma spetsiifiliste eesmärkide, 
võrgustike ja konkreetsete 
projektidega. Toimivad üksteise 
suhtes autonoomselt, samas 
koordineeritud 
majandusministeeriumi poolt. 
Samal ajal nišivaldkondades 
regionaalsete klastrite 
toetamine.   

 

Pikaajalised eesmärgid aastaks 
2050 toetatud lühiajaliselt 
saavutatavate eesmärkidega, 
mille kohaselt nt aastaks 2040 
peaks 40% kasutatud 
ressurssidest olema rohelised ja 
aastaks 2030 biomajandusega 
tegelema üks kolmest tehnilise 
eriala tudengist, sh CO2 ja 
energiatarbimise vähendamine 
(Bosman & Rotmans 2016). 

Läti Põllumajandusministeerium, sh strateegia 
ettevalmistamisel koostöö 
Põllumajandusülikooliga. Olulist rolli protsessis 
nõustajana mänginud ka Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu. 

Majandushuvide ja 
tehnokraatliku vaate 
keskne (rõhuasetus 
kõrgema 
lisandväärtusega 
toodetele, ekspordi ja 
tööhõive toetamisele), 
sh biomajanduse 
strateegia peaks looma 
platvormi pikaajaliste 
T&A investeeringute 
suunamiseks (German 

Protsess algatatud ülalt alla valitsuse poolt 2017. a. sh 
nähtav väliste tegurite mõju biomajanduse strateegias 
tänu suhteliselt julgete eesmärkide sõnastusele, 
tekitades küsitavusi seatud probleemide ja eesmärkide 
tegeliku nö „omanikutunnetuse“ kohta. 

Pigem alt üles näitena klassifitseerub T&A tegevuste 
koordineerimiseks 2014. a loodud strateegiline 
biomajanduse alane teaduse koostöökogu (Strategic 

Bioeconomy Research Alliance), mille eesmärk oli kokku 
tuua üle 400 doktorikraadiga loodusteadlase 
panustamaks ühiselt biomajandusega seonduvate 
sektorite T&A&I alastesse tegevustesse (Nilsson 2016), 

Eelkõige tugev rõhuasetus 
turutõrke põhisele sekkumisele 
(T&A rahastuse, infrastruktuuri ja 
koordineerimisega seonduvad 
meetmed) (German Bioeconomy 

Council 2018: 90–91). 

Eesmärgid seatud aastani 2030. 
Rõhuasetus kvantitatiivsetel 
indikaatoritel nagu tööhõive 
paranemine biomajanduse 
sektorites vähemalt 128 000 
inimesele; biomajanduse 
lisandväärtuse suurendamine 
vähemalt 3.8 mlr eurot; 
biobaasil eksport vähemalt 9 
mlr eurot (Latvian Bioeconomy 

Strategy 2017). 
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Bioeconomy Council 
2018: 90). 

samas hilisem info antud koostöökogu toimimise kohta 
puudub. 

Lätis kokku loodud 11 sektoriaalset teadlastest ja 
ettevõtetest koosnevat nõuandvat kogu. Eesmärk 
toetada valdkondlikku poliitikakujundamist läbi T&A&I 
projektide ning tehnoloogiaarenduse suunamise. Neli 
töörühma on suunatud biomajandusega seotud 
valdkondade arengule: põllumajandus ja toiduainete 
tootmine; metsandus ja puidutööstus; bioloogiline 
mitmekesisus ja uued tehnoloogiad; biomeditsiin ja 
ravimiarendus (Nilsson 2016).  

Leedu Põhjamaade Ministrite Nõukogul oluline roll 
teadlikkuse tõstmisel biomajanduse alal.  

 

Tehnokraatlik vaade, 
rõhuasetusega 
kõrgtehnoloogiale (bio-
kemikaalid, farmaatsia). 

 -  - Eesmärgid seatud aastani 2030. 

Iirimaa Rakendusgrupp, mida juhivad koos 
põllumajandusministeerium (Department of 

Agriculture, Food and the Marine and 

Communications) ning keskkonnaministeerium 
(Department of Climate Action and 

Environment). Gruppi kuuluvad veel teised 
ministeeriumid (Departments of Business, 

Enterprise and Innovation, Rural and 

Community Development; Transport, Tourism 

and Sport). 

Lähtutakse 
konkurentsieelistest 
(majanduslikud 
eesmärgid), kuid 
eesmärgiks on 
ühiskonna 
jätkusuutlikkus, 
keskkond ja 
regionaalne areng. 

Strateegia püüab koordineerida (horisontaalseid) 
põhimõtteid: jätkusuutlikkus (sustainability), kõrgema 
lisandväärtusega tegevuste eelistamine (nt toit, 
keemia, materjalid) madalamate ees (nt energia, 
kütused) (cascading), ettevaatavus keskkonna ja 
ühiskondlike mõjude osas (precautionary) ja nö „toit 
kõigepealt“ (food first) lähenemisviisi tähtsustamine. 

Katalüsaatorite loomine (strateegiaga loodi 
biomajanduse uurimiskeskus Beacon (14.2 mln eurot), 
millest loodetakse biomajanduse katalüsaatorit 
tulevikus, ja biomajanduse innovatsiooni- ja 
piloteerimiskeskus (4.6 mln eurot) ning selle kõrvale 
Irish Bioeconomy Foundation). 

Esialgne meetmestik oli seotud 
T&A&I organisatsioonide 
loomisega. Edasi nähakse ette 
meetmeid 
kommertsialiseerimiseks, 
sektoriaalsete strateegiatega 
sidususe ja koordinatsiooni 
parandamiseks; avaliku, 
erasektori ja T&A võrgustiku 
loomiseks, mis muuhulgas 
tegeleks ka H2020 osalemise 
teemadega, jäätmekäitluse 
arendamiseks jne. Täpsem 
meetmete kava puudub. 

Kvantitatiivseid eesmärke ei ole 
seatud.  
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Saksamaa Strateegia vastutaja on keskvalitsuse tasandil 
haridus- ja teadusministeerium (Federal 

Ministry for Education and Research) koostöös 
teiste ministeeriumite ja isegi välisesindusega. 
Olulisem ministeerium on veel toidu- ja 
põllumajandusministeerium (Federal Ministry 

for Food and Agriculture), kes veab taastuvate 
ressursside kasutamise (materjali- ja 
energiatootmises) ning metsanduse 
tegevuskavasid; samuti majandus- ja 
energiaministeerium (Ministry of Economics 

and Energy), kes veab taastuvenergia 
tegevuskava. German Bioeconomy Council 
nõustab valitsust ja toetab erinevate 
huvipoolte dialoogi. 

Majandushuvid, samuti 
globaalsed väljakutsed 
(turvaline toit, 
sotsiaalsed standardid). 
Olulised seotud 
valdkonnad 
energeetika ja 
metsandus (neil oma 
strateegiad). 

Riiklikult koordineeritud meetmed on paralleelselt 
kasutusel erinevate liidumaade ministeeriumite jm 
regionaalsete meetmetega. National Policy Strategy 

on Bioeconomy meetmed on seotud eelkõige 
kommertsialiseerimise, start-up’ide, nõudluspoolsete 
meetmete ja biomajanduse üldist raamistikku (poliitika 
kujundamist, rahvusvahelistumist) toetavate 
meetmetega. 

National Research Strategy BioEconomy kaudu 
toetatakse baas- ja rakendusteadust, 
kompetentsikeskusi, võrgustikke, klastreid jne.  

Poliitika paremaks kooskõlaks on loodud 

ministeeriumite vaheline biomajanduse töögrupp. 

Katab kogu biomajanduse 
väärtusahelat, disainitud eelkõige 
ülalt alla, kuid väga 
mitmekesised meetmed 
(subsiidiumid, maksu-
soodustused, standardid, 
märgised, aga ka erinevad 
programmid (organisatsioonid) ja 
koostöö, sh kogukondadega ning 
teadmuse juhtimise meetmed). 
Omapäraks on demotehased ja 
rahvusvahelised suhted. 

Meetmetel on väga erinevad 
tähtajad ja enamasti neil ei ole 
kvantitatiivseid 
mõõdikuid/eesmärke seatud 
(väga üksikutel on). 

Austria Hetkel on biomajanduse strateegia (RTI 

Strategy for Biobased Industries) eest 
fromaalselt vastutav transpordi-, 
innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeerium 
(Austrian Ministry of Transport, Innovation and 

Technology). 2015. aastal toimus 
biomajanduse alane ühine seisukohavõtt 
(Status Quo Report) transpordiministeeriumi 
ning põllumajandusministeeriumi (Agriculture, 

Forestry, Environment and Water 

Management), teadusministeeriumi (Science, 

Research and Economy) ja riigikantseleiga 
(Austrian Federal Chancellery). Austrias on 
biomajanduse töögrupp tekkinud eelkõige 
kliimamuutuste ja ressursikasutuse 
(ressursinappuse) teemadel. Soovitakse luua 
riigi tasemel biomajanduse paneeli ja samuti 

Uue kavandatava 
strateegia puhul on 
oluline rahvusvahelise 
eeskuju järgimine 
globaalsetele 
väljakutsetele 
reageerimisel, 
teadlikkuse tõstmine 
eelkõige poliitilisel 
tasandil.  

Teadvustatakse nii 
majandushuvisid 
(eelkõige rõhk 
väärtusahelate 
käsitlusel) kui ka 
keskkonnateemasid 
(kliimamuutused jmt).  

Planeeritavas strateegias: kombinatsioon ülalt alla ja 
alt üles meetmetest (proportsioon teadmata), seotud 
teadlikkuse tõstmisega, tuumikkompetentside 
identifitseerimisega ja potentsiaalsete võimekuste 
väljaselgitamisega, millele siis ilmselt strateegiaga 
ehitatakse koostöömeetmed. Koordineerimise mõttes 
on oluline mainida, et püütakse kohanduda Euroopa ja 
maailma arengutega ning võrrelda end teiste riikidega. 
On ka rohkem horisontaalsete meetmete vihjeid 
(haridus). 

Olemasoleva strateegia 
meetmestik keskendub T&A-le 
toidu, keemia, ravimite ja 
metsatööstuse valdkondades. 
Samuti on seal meetmed 
biotööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks. 

Uue strateegia kohta pole 
teada, RTI Strategy for Biobased 

Industries hõlmas laiemaid 
eesmärke, mis olid seotud 
T&A&I eesmärkide, regionaalse 
lisandväärtuse kasvu ja üldise 
imporditud ressursist sõltuvuse 
vähendamisega. 
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biomajanduse monitoorimise ja teadmiste 
vahetamise üksust. 

Uus-
Meremaa 

Kahe ministeeriumi koosvastutus (2017): 
primaartööstuse ministeerium (Ministry of 

Primary Industries) ja teadusministeerium. 

T&A&I poliitika keskne 
lähenemine 
eesmärgiga 
otstarbekalt kasutada ja 
säilitada ressursse, sh 
arvestada 
ressursikasutuse 
pikaajalisi mõjusid. 

On loodud Roadmap Steering Group, kes jälgib 
strateegia täitmist. Strateegia on suunatud rohkem 
teadusele ja avalikule sektorile, kuigi mõned meetmed 
on suunatud ka kodanikele (citizen science). 
Ettevõtetele on vaid T&A toetus ja PPP. Mulje, et 
rohkem T&A ja vähem I strateegia. 

 

Meetmed on seotud T&A&I 
toetamisega, samuti T&A, 
oskuste ja digialase 
infrastruktuuri toetamisega, 
nõudluspoolsete meetmete 
(eelkõige märgised ja 
sertifikaadid, aga ka turundus ja 
teaduskommunikatsioon) ning 
biomajandust soodustava 
keskkonna loomisega (IO, 
andmepoliitika, aga ka 
regulatsioonid), samuti (eelkõige 
strateegiaga seonduva) halduse 
arendamisega.  

Strateegia on aastani 2025, aga 
kvantitatiivseid eesmärke ei ole 
seatud. 

Jaapan Vastutav ministeerium on formaalselt 
keskkonnaministeerium, sisuliselt loodi 7 
ministeeriumi esindajatest koosnev kogu 2009. 
aastal (National Bioeconomy Policy Council). 
Ärieliidi kaasatus biomajanduse poliitika 
kujundamisse oluline: Japan Bioindustry 
Association koostas esimese 
visioonidokumendi Jaapani biobaasil 
põhinevate majandustegevuste arendamiseks.  

 

Segu mitte- 
majandushuvidest 
(väljakutsete 
lahendamine) lähtuvast 
ja majandushuvidest 
(uute tööstusharude 
loomine). 

Kombinatsioon riiklikust ja regionaalsetest 
strateegiatest ning sarnaselt Taani ja Saksamaaga 
kombinatsioon riiklikest ja erasektori algatustest.  

Biomajanduse strateegiasse puutuvate 
organisatsioonide ja ministeeriumite osakondade 
tegevust püütakse paremini koordineerida, selleks on 
loodud nn „liaison conference“, mille kontor on 
formaalselt ühe ministeeriumi all (Ministry of 

Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)). 

Meetmed baasuuringute, 
tehnoloogia, biomassi tootmise ja 
nõudluse valdkondades ning 
spetsiifiliste biomajanduse 
alamvaldkondade, biomajanduse 
laiema toetuse ning 
globaliseerumise strateegilised 
toetused. Meetmed on ülalt alla, 
kuid väga mitmekesised 
(subsiidiumid, 
maksusoodustused, standardid, 
märgised, aga ka erinevad 
programmid (organisatsioonid) ja 
koostöö, sh kogukondadega).  

Eesmärgid on seatud aastaks 
2020, kvantitatiivsed eesmärgid: 
1) 26 mln tonni biomassi 
kasutamine (CO2 ekvivalent), 
samuti on eesmärgid üksikute 
ressursside kaupa, 2) Plaanid 
kõigi prefektuuride ja 600 
regiooni kohta, 3) Uue 
biopõhise tööstuse arendamine 
500 mlr Jaapani jeeni väärtuses. 
Bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia näeb ette 
pestitsiidide ja kunstlike väetiste 
kasutamise vähenemise 50% 
ulatuses.  

Allikas: Autorid. 
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Üheks oluliseks aspektiks, mida strateegiad tervikuna tavaliselt väga hästi ei kajasta, on 
biomajandusega seotud erinevate eesmärkide potentsiaalsed konfliktid. Näiteks nihe 
biomajanduse suunas tooks küll kaasa kasvuhoonegaaside vähendamise, kuid võib 
potentsiaalselt negatiivselt mõjuda maakasutusele. Nende kompromissidega on 
strateegilises plaanis tegelenud Iirimaa, kes on strateegiasse olulise printsiibina sisse 
kirjutanud kõrgema lisandväärtusega tegevuste eelistamise (nt toit, keemia, materjalid) 
madalamate ees (nt energia, kütused) (nn cascading lähenemine). Seda lähenemisviisi on 
püütud ka regulatsioonidesse sisse kirjutada, nt Belgias on regulatsioon, et tahket biomassi 
ei tohi kasutada energiaks, kui seda saab kasutada materjalina (Fritsche & Iriarte 2014). Taani 
biomassiga seotud poliitikameetmete arutelul on välja pakutud mõneti lihtsustatud 
kasutusalade eelistusjärjestus, mis põhineb nende turuväärtusel ja mille eesmärgiks on, et 
biomassi kasutus vastaks rohkem ühiskondlikele eelistustele (Ibid). Joonisel 7 on need 
potentsiaalsed konfliktikohad kokku võetud EL tasandil.  

Joonis 7. Ressursside kasutamise efektiivsuse sünergiad (roheline joon) ja kompromissid 
(punane joon)  

 
Allikas: Domenech & Bahn-Walkowiak 2019. 

 

3.2 Poliitikameetmed biomajanduse toetamiseks 
 
Laiem analüütiline arutelu biomajanduse alase poliitikameetmestiku osas on alles tärkamas 
ning põhitähelepanu on suunatud pigem vastavate meetmestike kaardistamisele (milliseid 
meetmeid rakendatakse ning kes neid rakendavad, sh kohustuste jagunemisega erinevate 
osapoolte vahel) ning vähem nende hindamisele (Wilts & O'Brien 2019). Samuti peetakse 
erinevate riikide biomajandusega seotud poliitikameetmete mõõtmise ja hindamise aspekte 
nõrgaks (Staffas et al. 2013). 

R&D activities have been recognised a core element of the policy
shift towards a more resource e!cient, circular economy (European
Commission, 2015a). The Europe 2020 strategy sets the target to in-
crease combined public and private investments in R&D to 3% of GDP
by 2020. Progress to this target though has been negatively a"ected by
the crisis and it seems unlikely that the target will be achieved. In 2014
it was 2.03% and has experienced limited progress since then. Forecasts
predict that it will rise to 2.1% by 2020. The Europe 2020 also provides
guidelines for R&D investment, identifying key strategic areas. The eco-
innovation scoreboard assesses and compares eco-innovation perfor-
mance across MSs. One of the key policy instruments designed to steer
R&D activity has been the ‘innovation union’ flagship initiative, and the
EU Eco-Innovation Action Plan derived from it. The plan addresses the
bottlenecks, challenges and opportunities of achieving environmental
objectives through innovation.

Taxation is another of the key areas to help transform incentive
systems to work towards rather than against resource e!ciency. Green
tax reforms in Europe have been extensively studied (see, for example,
(Ekins and Speck, 2011). Most modelling exercises (Ekins et al., 2011;
Ekins et al., 2012; EEA, 2016a) suggest that green tax reforms could
deliver positive impacts. The EEA study calculated that applying ETR to
achieve the 20% target of GHG reduction would help to create more
than 1 million jobs with minor costs (0.04% of GDP). However, pro-
gress in this area at the EU level is faced with substantial obstacles. EU
has very limited competences in the area of taxation. Taxation lies
generally within the competence of national MSs (see Section 3.2). The
EU can only act where taxes pose a barrier to the internal market, under
Art. 113 TFEU and, even then, it has to act unanimously.

The limited impact of the Energy Tax Directive (Directive 2003/96/
EC) is illustrative of these hurdles. The original of the Directive was to
restructure and widen the scope of the EU's minimum rate tax system
for energy products (previously limited to mineral oils), to all energy
products including coal, natural gas and electricity. It also seeks to
reduce distortions of competition that originate from divergent tax rates
in MSs on energy products and promote energy e!ciency and reduction
of emissions. Under the framework of the Directive, Member States are
free to set their own national rates above a minimum, which ‘should
reflect the competitive position of the di!erent energy products and elec-
tricity’. The Directive states that ‘[i]t would be advisable in this connection
to base the calculation of these minimum levels as far as possible on the
energy content of the products. However, this method should not be applied
to motor fuels.’ However, in reality, rates are based on historical values
in Member States, rather than relative energy content, and motor fuels
are explicitly excluded from this approach. In addition, over one

hundred derogations were available which allowed Member States to
apply reduced rates or exemptions for specific policy purposes, al-
though most of these expired at the end of 2006. The Directive, how-
ever, under Article 17 of the ETD, also leaves freedom to MSs to apply
up to full tax exemptions for energy products used for a number of
purposes, such as heating and agriculture or those regulated by special
agreements, such as voluntary agreements or tradable permits. Other
specific processes and sectors, including international aviation and
shipping, and energy products used for combined heat and power
(CHP) generation are exempted. The limited practical impact of the
Directive led the Commission to propose a revision that better aligns
with the current energy and climate change targets. As it stands now,
for example, there exists no incentive for the use of renewables in place
of fossil fuels, for both electricity and transport. Fuels used to generate
electricity are exempted, and electricity consumption is taxed at a flat
minimum rate – although other instruments such as the EU-ETS provide
such incentive. A perverse incentive exists in transport, as biodiesel is
taxed at the same rate as diesel, despite lower energy content by vo-
lume. The proposal was seeking to di"erentiate the energy content and
CO2 emissions in the calculation of the minimum rates. However, fol-
lowing unsuccessful negotiations between the Council and the MSs, the
Commission finally withdraw the proposal in 2015. As it stands, the
Directive is unable to contribute to the objectives of energy e!ciency,
reducing energy consumption or shift to cleaner fuels.

Another key element of the policy framework with an impact on
resource use is raw material policies. While the traditional realm of
resource e!ciency and environmental policies has been the demand
and output side, raw material policies rather focus on the supply side
and connect with the international dimension of resource extraction
and consumption. In a largely globalised world, commodity markets are
highly volatile, distorted by national framework conditions and pur-
chasing power providing important limitations to the real impact of a
EU policy on resource e!ciency focused solely on the internal market.
EU Raw Material Initiative was published in 2008 and reviewed in 2011
as an attempt to address the input side of resource policies. It is based
on three key pillars: 1) ‘fair and sustainable supply of raw materials
from global markets’; 2) sustainable supply of raw materials within the
EU; and 3) Resource e!ciency and supply of ‘secondary raw materials’
through recycling (EC, 2008). Commission actions for the first pillar
have focused on action at the international level to guarantee security
of supply (through ‘Raw Materials Diplomacy’), enhance transparency
of financial payments in the mining sector and trade agreements with
strategic partners. The second pillar has been pursued through actions
to promote best practices, research and innovation and development of

Fig. 5. Synergies and trade-o"s across di"erent dimensions
of RE; Source: authors' generated (synergies in green, trade-
o"s in red). (For interpretation of the references to colour
in this figure, the reader is referred to the web version of
this article.)
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Olulisemate seniste väljakutsetena on välja toodud: 1) poliitikameetmete sobilikkus 
olemasoleva sotsiaal-institutsionaalse kontekstiga, mis võib vähendada ühes riigis eduka 
meetme mõju teises riigis (Wilts & O'Brien 2019); 2) poliitikameetmestikes avalduv 
biomajandust toetavate meetmete (nö enabling governance) ülekaal võrreldes süsteemseid 
muudatusi toetavate meetmetega (Dietz et al. 2018), sh tugev rõhuasetus pigem 
raamtingimuste loomisele läbi fiskaalmeetmete ja maksustamise ning T&A&I toetamise 
(Domeneck & Bahn Walkowiak 2019); 3) majanduslikest vs ökoloogilistest huvidest lähtuvate 
poliitikameetmete vastuolud, sh vastutuse lahknevus majandus- vs 
keskkonnaministeeriumite vahel ressursi kasutuse vs selle alalhoiuga seonduvate 
probleemide käsitlemisel (Domeneck & Bahn Walkowiak 2019). 

Alljärgnevalt on esitatud erinevate riikide praktika baasilt näiteid rakendatavatest 
poliitikainstrumentidest biomajanduse alal, mis on riigiti tugevalt seotud ka ringmajandusega 
(vt ka Tabel 5). 

Soome biomajanduse selgrooks võib pidada erinevaid multidistsiplinaarseid T&A keskuseid, 
kusjuures läbi T&A rahastuse tsentraalse planeerimise on eriline rõhuasetus olnud T&A 
institutsioonide ja tööstusettevõtete vajaduste joondamisel (Ministry of Economic Affairs 

and Employment 2017: 59). Samuti on Soome senises praktikas olulisel kohal erinevate 
võrgustike ja biomajanduse alastele küsimustele keskenduvate ökosüsteemide arendamine 
nii ettevõtete, kuid väga tugevasti ka kohalike omavalitsuste tasemel. Regionaalsel tasemel 
(sh võtmelinnad) tasub märkida biomajanduse alaseid piirkondlikke spetsialiseerumise 
katsetusi (nt INKA programm), samas kui süsteemsemate muutuste osas ei ole väidetavalt 
mõjud veel nii selgelt hinnatavad (vt VTT 2017). Soome puhul on biomajandust toetavate 
meetmete kõrval välja toodud ka neid, mis vastavat üleminekut ja süsteemseid muudatusi 
pigem pärsivad, nt maksusoodustuste taaskehtestamine kaevandustele 2017. a. pärast 
nende tühistamist 2015. a., samuti toetus heitkogustega kauplemisega kaasnevate kaudsete 
kulude hüvitamiseks energiamahukatele tööstusharudele (EIO Country Report: Finland 2017: 
14). Viimase aja algatuste osas väärib märkimist Rahvuslike Ressursside Instituudi (LUKE) 
poolne arktilise biomajanduse alase spetsialiseerumise tõstatamine, alustades arktilises 
kliimas kasvatatud nö „puhtast“ toidust Aasia turu tarbeks kuni turismil põhinevate 
biomajanduse alaste teenuste pakkumiseni (LUKE 2018).  

Põhjamaade senises praktikas on esiplaanil kindlasti ka keskkonnahoidlikud ja innovatsiooni 
toetavad riigihanked, sh kohalike omavalitsuste ühishanked, mis aga seni on pigem suunatud 
alternatiivsete tehnoloogiate rakendamise skaleerimiseks energeetika ja transpordi 
valdkonnas kui biobaasil põhinevate toodete nõudluse tekitamiseks. Rootsi ja Taani praktikas 
on ka üldisemalt väga tugev rõhuasetus keskkonnasõbralike ja alternatiivsete energia-
allikate, ehitiste, kütuste, jne kasutamise toetamiseks, sh tarbijakäitumise mõjutamine läbi 
erinevate subsiidiumide leidmaks lahendusi olemasolevate seadmete taaskasutamiseks, 
ehitiste renoveerimiseks, alternatiivsetel energiaallikatel põhinevate seadmete soetamiseks 
alustades päikesepaneelidest ja lõpetades elektriautodega (millest nähtub pigem bio-
ringmajanduse vaade, rõhuasetusega viimasele). 11  Rootsi spetsiifiliseks iseloomustavaks 
karakteristikuks on eelkõige rõhuasetus suuremahulistele T&A&I 
programmidele/projektidele, sh koostöös Soome partneritega. Sealjuures on VINNOVA poolt 
koordineeritava BioInnovation raames esile tõstetud ka üksikute projektide märkimisväärset 

 
11 Vt ka http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stoddu-kan-soka/; 
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesb
usinesses/rotandrutwork.4.8dcbbe4142d38302d793f.html. 
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finantseerimismahtu (5 mln eurot 3 aastaks) (Coenen et al. 2017: 11). Kokku suunas Rootsi 
valitsus 2017. a. T&A rahastamisse 35 mlr Rootsi krooni (4% riigieelarvest) (EIO Country 

Report:  Sweden 2017). Spetsialiseerumise osas on läbi erinevate meetmete tuntav tugev 
fokuseeritus metsandusvaldkonnaga seonduvate tehnoloogiate arendamisele. Samuti 
energia- ja ehitussektor ning ressursside efektiivsem kasutus üldiselt, sh oluline rõhuasetus 
toidujäätmete vähendamisele. Samas on osade allikate järgi Rootsi enda 
innovatsioonisüsteemi kesksetelt valdkondadelt (eelkõige metsandus) liigutud üha enam 
globaalsete sotsiaalsete väljakutsete lahendamise ja vastavate ambitsioonide rahastamise 
suunas (sh bioinnovatsioon, transpordisüsteemid, jäätmekäitlus, tervisetehnoloogiad ja 
kestlik ehituskeskkond) (Coenen et al. 2017: 9).  

Taani kontekstis vajavad esile toomist mitmed valdkondlikud tehnoloogia arendusele ja 
demoprojektidele suunatud rahastamisprogrammid (sh keskkonnatehnoloogia, 
energiatehnoloogia, veemajandus, toit ja ökoinnovatsioon üldisemalt). Sarnaselt Hollandiga 
(vt allpool) on Taanis bio- ja ringmajanduse edendamisel kriitiline roll just kohalikel 
omavalitsustel ning regionaalsel koostööl, kusjuures erilise valdkondlike arengute 
eestvedajana tuuakse Taanis välja Kesk-Taani regiooni, sh tugevat koostööd vastava regiooni 
ülikoolidega. Taani puhul rõhutaks eelkõige mitmeid erinevaid toetusmeetmeid 
eksperimenteerimise soodustamiseks ettevõtete tasandil (nii nö „pehmed meetmed“ nagu 
konsultatsioon, teadlikkuse tõstmine, erinevate väärtusahelate osapoolte kokkutoomine 
(eelkõige nt programmi „roheline tööstuslik sümbioos“ raames ringmajanduse reaalse 
toimivuse tagamiseks), kui ka finantstoetusskeemid uute ärimudelite arendamiseks).   

Hollandi senine kogemus viitab suhteliselt laiale ringile rakendatavatele poliitikameetmetele 
bio- ja ringmajanduse toetamisel, sh läbi riiklikult oluliste tööstussektorite, regionaalsete 
koostöövõrgustike (klastrite), erinevate mittetulundusühingute, keskkonna-
organisatsioonide, valitsuse ja selle asutuste ning kodanikuühiskonna kaasamise. Eraldi vajab 
Hollandi puhul märkimist regionaalne koostöö ja võrgustikud naaberriikidega. Kokku on 
Hollandis välja kujunenud kuus tugevat regionaalset biomajanduse teemadele fokuseeritud 
klastrit, kusjuures erinevates piirkondades on kompetentsid ja fookused erinevad. Näiteks 
piirilähedased klastrid otsivad aktiivselt võimalusi just piiriüleseks koostööks (Filho et al. 
2018, ptk 5). Nimetamist väärivad eelkõige BIG-C, mis on piiriülene algatus kolme erineva 
regiooni vahel Nordrhein-Westfalen Saksamaal, Flanders Belgias ja Holland, moodustades 
kokku 30% kogu EL-i keemiatööstusest. Teiseks Bio Base NWE (Loode-Euroopa), mille puhul 
on tegemist piiriülese koostööga viie riigi vahel (rõhuasetusega VKE toetamisel, kuid samuti 
haridus- ja koolitusalane koostöö).  

Oluline rõhuasetus sarnaselt eelnevate kaasustega on suunatus nõudluse poolsetele 
toetusmeetmetele, alustades keskkonnahoidlikest riigihangetest, rohelistest 
investeerimisfondidest (sh pensionifondide vahendite investeerimine rohemajanduse 
valdkondadesse), soodsamatest laenudest roheettevõtetele kuni nö roheliste kokkulepeteni 
toetamaks innovatsioonile ja jätkusuutlikkusele suunatud ettevõtete alaseid tegevusi läbi 
soodsamate tingimuste loomise (sh mitterahalised meetmed nagu teadmistega seonduva 
sünergia soodustamine). Ka üldisemalt joonistub Hollandis välja tugev fokuseeritus 
biomajanduse alase T&A&I edendamisele nii ülikoolide kui suurtööstuste 
innovatsioonilaborites. Nii on asutatud erinevaid T&A arenduskeskusi ja koostööplatvorme 
spetsiifiliste biomajanduse alaste kompetentside, protsesside ja lahenduste arendamise ning 
biomassi kasutamise valdkondades (vt nt ülevaadet The Netherlands Offices for Science and 

Technology Network 2013: 7). Lisaks riiklikele T&A toetustele läbi erinevate 
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maksusoodustuste, investeeringutoetustele ja grantidele T&A programmidele, jne, vajavad 
märkimist ettevõtete poolsed T&A investeeringud (2016. a üle 200 mln euro) (Ministry of 

Economic Affairs and Climate Policy 2018). 

Saksamaa eripäraks on lisaks ettevõtete subsiidiumitele biomajanduse temaatika laiem 
integreerimine kutse- ja kõrgharidusse/teadusse („Kutseharidus kestliku arengu tagamiseks“ 
ja DAAD fookused, vt Tabel 5), aga samuti ka vastava seadusandluse kohandamine (sh 
sertifitseerimine), mis on toimunud eelkõige avaliku sektori omavaheliste partnerluste kaudu 
(kuue ministeeriumi koostöö Alliance for Sustainable Procurement, ProgRes programm, jne 
raames vt Tabel 5).  

Austrias on väga lai meetmestik, mis sarnaselt Saksamaaga on orienteeritud ettevõtete poole 
pealt otsetoetustele, kuid mille keskne fookus biomajandusele on alles loomisel. EEA (2016) 
kohaselt tuuakse edukamate meetmetena välja toiduainete väärtustamise algatust 
(Lebensmittel sind kostbar), samuti kohaliku omavalitsuse tasandit võimendavaid ja VKE-sid 
toetavaid PPP programme (nt Ecoprofit, REPANET, Viini ökomajanduse äriplaan (Eco-Business 

Plan Vienna)). Samas kui vaadelda kogu meetmestikku, siis see katab nii T&Ast, koostööst, 
ettevõtetele suunatud maksusoodustustest, toetustest kuni nõudlust stimuleerivate 
meetmeteni (Eco-Innovation 2016–2017). Mõneti sarnased Austria programmidega on 
Iirimaa programmid Community Re-Use Network Ireland (https://www.crni.ie/) ja Free Trade 

Ireland (https://www.freetradeireland.ie/), mis on küll kitsam veebiplatvorm, kuid mõlemaid 
peetakse edukalt toimivateks alt üles tegevusi koondavateks ja võimendavateks algatusteks, 
mis on ühest küljest seotud ringmajandusega, kuid teisest küljest võiks olla ka eeskujuks 
biomajanduse teemade arendamisel. 

Erinevate riikide praktikat tähtsustada biomajanduse kõrval ringmajandust on laiemalt 
tõlgendatud kui olulist indikaatorit väljendamaks, et biomajandus ei peaks toimuma 
bioloogilise mitmekesisuse arvelt (vt ka Coenen et al. 2017: 21–25). 

Siinkohal on oluline märkida, et mitmed riigid (nt Saksamaa, Austria, Iirimaa) tegelevad 
väljakutsega, kuidas seadusandlust kohandada nii, et see tagaks jätkusuutliku arengu suunas 
liikumise. Nagu nähtub allpool, on rakendatavad tegevused ja lahendusviisid riigiti erinevad. 
Saksamaal prevaleerivad avaliku sektori, eelkõige ministeeriumide, ülalt alla kokkulepped ja 
vastavad juhendid nt ehituses rakendamiseks. Austria on sõnastanud juhised vastavate 
poliitikameetmete kujundamiseks. Tugevate regulatiivsete meetodite kasutamist (nt 
keelamine) nähakse ette eelkõige siis, kui tegemist on ohtlike ainetega. Teistel juhtudel tuleks 
eelistada kombinatsiooni nö „präänikutest“ (carrots) (finants-, majanduslikud ja turupõhised 
meetmed, aga ka vabatahtlikud kokkulepped) ning karistusmehhanismidest (sticks) 
(regulatsioonid, mis piiravad nende turul osalejate mõju, kes ei võta vabatahtlikke kohustusi, 
ning regulatsioonid ebaefektiivse ressursikasutuse kallimaks muutmiseks) (EEA 2016). 
Iirimaa on toetunud pigem alt üles tulevate muudatusettepanekute toetamisele. 
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Tabel 5. Näiteid biomajanduse alastest poliitikainstrumentidest valitud riikides 

Õiguslikud/regulatiivsed 

instrumendid 
Majanduslikud/fiskaalsed 

instrumendid 
T&A tegevust ja kommertsialiseerimist 

toetavad meetmed 
Informatiivsed/kommunikatiivsed/ 

võrgustumist toetavad meetmed 
Kokkuleppelised/motiveerivad 

meetmed 
Õigusruumist tulenevaid 
biomajandust soodustavaid ja 
piiravaid faktoreid 
kaardistavad uuringud (nt 
Soome, Holland, Taani, 
Saksamaa). 
 
Taani puhul vajab eraldi 
nimetamist ressursitõhususe 

töörühm, mis esimestel 
aastatel (2014–2015) 
kaardistas läbi ettevõtete 
igapäevategevuste ja 
kogemuste jälgimise nende 
käitumist 
mõjutavaid/piiravaid 
regulatsioone ressursi- 
tõhususe alal ning aastatel 
2016–2017 loodi iga 
tuvastatud barjääri 
lahendamiseks nö 
lahendusmeeskond.12  
 
ProgRess programm 
Saksamaal, mille käigus uuriti 
ja töötati välja võimalused 
sidusa ressursse säästva ja 
ressursikasutust efektiivistava 
keskvalitsuse tasandi 
seadusandluse 
kujundamiseks.13 (Saksamaa) 

Glokaalsed lahendused (glocal 
solutions) – ühendamaks 
kohapealsed võimekused 
ülemaailmsete väärtusahelatega. 
Konkreetseks näiteks TEKES 

biomajandusalaste ettevõtete 

ökosüsteemide ja eelkõige nende 
ekspordipotentsiaali toetamine 
valdkondades nagu nt toitainete 
ringlusse võtmise lahendused, 
nutikad pakendilahendused, 
puitkiu põhised tekstiilid ja 
biokomposiitmaterjalid, puidust 
saadud ligniini kasutamine 
bioloogiliste materjalide 
tootmiseks.16 (Soome) 
 
Keskkonnahoidlikud ja 

innovatsiooni toetavad riigihanked 
cleantech lahenduste toetamiseks 
alates 2009, sh eelkõige ehitus-, 
energia-, transpordi- ja 
jäätmemajanduses. (Soome, 
Rootsi, Taani, Holland) 
 
Rootsi puhul vajab eraldi märkimist 
Riikliku Riigihangete Agentuuri 
nõustav roll riigihangete 
valdkonnas (sh koolitused, 
parimate praktikate jagamine, 
erinevate osapoolte kokkutoomine, 

Multidistsiplinaarsed T&A keskused 

(SHOK), eelkõige Soome biomajanduse 

klaster (FIBIC) (varasemalt metsanduse 
klaster), olulised T&A institutsioonide ja 
(metsa)tööstuse esindajate kokku 
toomiseks ning teadustöö ümber 
orienteerimiseks, sh vastavalt tööstuse 
vajadustele. Kuigi vastavad keskused 
keskenduvad eelkommertsialiseerimise 
etapile, ei ole suudetud valdkondlike 
ettevõtete omavahelist koostööd 
suurendada (konkurents, strateegiliste 
plaanide avaldamise ja IO-ga seonduvad 
kartused).31 Hiljuti on rahastust SHOK-
dele vähendatud ning need baseeruvad 
peaasjalikult isemajandavale mudelile.32 
(Soome)  
 
Soome teaduste akadeemia 
BioFuture2025 programm (2017–2020), 
kogueelarvega 15 mln eurot, 
rõhuasetusega kahele 
teemavaldkonnale: (1) nutikad biomassil 
ja kõrget lisandväärtust loovad tooted ja 
tootmistehnoloogiad; (2) ühiskondlike 
muutuste, väärtuste, eetika ja käitumise 
mõju loodusvarade kasutamisele. 
Eelkõige suunatakse teadusprojektide 
alane rahastus neisse valdkondadesse, 
kus multidistsiplinaarsete keskustega 

Teadlikkuse tõstmine biomajanduse 
alal, nt Soomes peamiste vastutavate 
ministeeriumide poolt välja arendatud 
biomajanduse spetsiifiline veebisait,  
http://www.bioeconomy.fi/; Hollandis 
biomajanduse spetsiifiline veeb, mis 
on algatatud valdkonna juhtivate 
sektorite poolt (keemia, energia, toit ja 
põllumajandus): 
https://biobasedeconomy.nl/  
 
Lisaks Soomes SITRA toetab 
biomajanduse strateegia elluviimist 
läbi teadlikkuse tõstmise ning 
algatades arutelusid ja praktilisi 
tegevusi bioühiskonda toetavate 
arenguprotsesside lahtimõtestamiseks. 
Sh toetades avaliku sektori reformi 
läbi tippametnike koolitamise, nt 
sektorite ülesed eksperimendid, 
visioonid uute halduspraktikate osas, 
jne.50 (Soome)  
 
FORMAS projekt „Sustainable 
conditions for bioeconomy“ (2017–
2019) eesmärgiga suurendada 
teadlikkust bio- ja ringmajandusele 
üleminekut toetavatest nõuetest, 
reeglitest ja vahenditest/ 
võimalustest.51 (Rootsi) 
 

Finnish Sustainable Communities 
(FISU) on Soome kohalike 
omavalitsuste võrgustik, mille eesmärk 
on 2050. a saavutada CO2-neutraalsus, 
jäätmetevaba käitlemine ning piirata 
ülemäärast tarbimist. Täna kuulub 
võrgustikku 11 omavalitsust, kusjuures 
liitumiseks tuleb vastata võrgustiku 
poolt seatud tingimustele. FISU 
võrgustiku tegevust juhib nõuandev 
kogu, mis koosneb 
koostööpartneritest, nagu nt SITRA, 
Motiva, SYKE, Soome kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste ühendus, 
erinevad ministeeriumid ja võrgustikku 
kuuluvate omavalitsuste esindajad.72 
(Soome) 
 
Mitmed Taani omavalitsused ja 
piirkonnad on seotud 
keskkonnahoidlike riigihangete alal 
võrgustiku „Partnerlus roheliste 
riigihangete jaoks“ kaudu. Partnerlus 
on tasuta, kuid siduv, kusjuures üheks 
kohustuseks on avalikult kättesaadav 
hankepoliitika, näitamaks, et 
keskkonnaalased kaalutlused on 
hankeprotsessis oluline parameeter. 
Rõhuasetus on riigihangete 
edendamisele järgnevates 
valdkondades: toit, transport, ehitus ja 

 
12 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/danish-task-force-resource-efficiency. 
13 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/52a69c48-383d-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-en, lk.77 
16 https://media.sitra.fi/2017/02/23070426/Distributed_BioBased_Economy-7.pdf, lk. 10; https://www.investinfinland.fi/-/tekes-grants-funding-for-building-four-new-bio-economy-ecosystems. 
31 https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/licence-shok-external-evaluation-strategic-centres-science-technology-and-innovation. 
32 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/finland_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
50 https://www.sitra.fi/en/. 
51 http://www.formas.se/en/financing/calls-for-proposals/sustainable-conditions-for-products-and-services-in-a-circular-and-bio-based-economy. 
72 http://www.fisunetwork.fi/en-US. 
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Samamoodi on Hollandis 
lisaks regulatiivsete 
barjääride kõrvaldamisele 
sama oluline õigusruumi 
arendamine. Näiteks Smart 
Regulation programme 
(Targa regulatsiooni 
programm) on Hollandi 
valitsuse poolt ellu kutsutud 
programm, mis loodi 
tulenevalt ettevõtete 
poolsest tagasisidest. 
Programmi eesmärk on 
tõlgendada koos 
ettevõtjatega olemasolevaid 
regulatsioone, et toetada 
jätkusuutlike innovaatiliste 
lahenduste teket.14 (Holland)  
 
Saksamaa edukaks näiteks on 
ministeeriumite vahelise 
koostöö põhjal toodud (vt ka 
tulbas informatiivsed, 
kommunikatiivsed, 
võrgustikumeetmed koostöö 
näidet) nii jätkusuutlikeks 
hangeteks vajalike 
juhtnööride kirjeldamist (ehk 

jne), kusjuures erilise tähelepanu 
all on keskkonnasõbralikud 
riigihanked.17 Samuti riigihangete 
eelsed kokkulepped (Pre-
Procurement Purchasing Networks) 
erinevate avaliku sektori 
organisatsioonide vahel, et  
toetada konkreetse valdkonna 
arengut, nt energiatõhusad 
ehitised.18  
 
Soomes 2018. a kavas 
Keskkonnahoidlike ja 
Innovatiivsete Riigihangete 
Kompetentsikeskuse (KEINO) 
asutamine, sh konsortsiumi 
liikmetena nimetatud: Motiva Ltd, 
Soome kohalike omavalitsuste liit, 
VTT, Business Finland, SYKE, Hansel 
Ltd, KL-Kuntahankinnat Ltd ja 
SITRA. Ministeeriumide eesmärk on 
luua ulatuslik võrgustik, et tõsta 
teadlikkust erinevate osapoolte 
seas ning riigihangete 
tulemuslikkust üldisemalt. Näiteks 
suurendada teadlikkust 
ringmajanduse lahendustest ja 
toetada nende turule jõudmist. 

(SHOK) seonduvad ettevõtted peamiselt 
tegutsevad.33 (Soome)  
 
Bioeconomy Transformation 
Programme Soome uurimiskeskuse VTT 
poolt (2012), rõhuasetusega taastuvate 
loodusvarade kestlikule kasutamisele ja 
tööstuse uuendamisele. VTT 
kõrgetasemeline tehnoloogia-
platvormide arendus võimaldab 
nõustada valdkondlikke ettevõtteid 
toote- ja protsesside arendamise, 
tootekvaliteedi kontrolli, 
tasuvusuuringute, tervikliku protsessi 
modelleerimise, pilootprojektide 
läbiviimise, jne alal. Sh nende töö 
toetatud BioRuukki pilootprojekti ja 
pilootrajatistega Otaniemis, Tamperes ja 
Jyväskyläs.34 (Soome) 
 
The Innovative Cities Programme (INKA) 
(2014–2020) toetamaks nutikat 
spetsialiseerumist linnapiirkondades läbi 
igas ühes spetsiifiliste uute 
innovatsioonipõhiste ettevõtete 
(eelkõige VKE), arendusplatvormide ja 
turge muutvate lahenduste toetamise 
kaudu. Eelarve: 30 mln eurot aastas (sh 

Avatud juurdepääsuga biomassi 
andmekogumisplatvorm (Biomass 
Atlas), mis kogub asukohapõhiseid 
andmeid biomassi kohta, samuti 
analüüsib selle kasutamist ja vajadusel 
piirangute kehtestamise vajadust. 
Rahastatud Soome põllumajandus- ja 
metsandusministeeriumi poolt.52 
(Soome) 
 
Bioloogilise mitmekesisususe Atlas on 
koostöö alane teaduse infrastruktuur, 
mis koondab bioloogilise 
mitmekesisuse andmeid erinevatest 
allikatest ja muudab selle veebipõhiselt 
vabalt kättesaadavaks.53 (Rootsi) 
 
Keskkonnakaitse eesmärkide portaal 
keskkonnaalaste eesmärkide ja nende 
saavutamise edenemise kohta. 
Keskkonna kvaliteedi eesmärgid 
kirjeldavad, kuidas saavutada kestlik 
areng pikas perspektiivis.54 (Rootsi) 
 
Taanis Keskkonnakaitseagentuur 
annab ülevaate keskkonnaga seotud 
õigusnormidest, sealhulgas sellistes 
valdkondades nagu tootmine ja 

konstruktsioonid, kestlik puit, 
puhastusteenused, lastetooted, 
infotehnoloogia, sise- ja välivalgustus, 
toitlustusseadmed, toit ja tekstiil, 
transport, paber ja trükkimine.73 
 
Hollandi kontekstis vajab nimetamist 
kaasatus nn Vanguard Initiative – 30 
piirkonnast (klastrist) kogu EL-s 
koosnevasse koostöövõrgustikku, mis 
on võtnud endale poliitilise kohustuse 
jätkusuutliku arengu alal. Mõte on 
arutada ühiseid eesmärke, töötada 
välja ühised tegevuskavad ja viia 
strateegilised investeeringud 
kooskõlla.74 (Holland) 
 
Taani tööstusesindajate kokkulepe, et 
tagada biomassi jätkusuutlikkus läbi 
sertifitseerimissüsteemi 
puitgraanureid ja puitlaaste 
tarnivatele ettevõtetele, et 
minimeerida negatiivseid mõjusid 
metsadega seonduvatele 
ökosüsteemidele (sh pesitsuskohad), 
jne.75 (Taani)  
 

 
14 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/nl_eio_country_profile_2016-2017_0.pdf; https://www.government.nl/binaries/government/documents/policy-
notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050/17037+Circulaire+Economie_EN.PDF. 
17 http://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/. 
18 http://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/nyheter/the-swedish-procurement-monitoring-report-2018.pdf. 
33 http://www.aka.fi/globalassets/32akatemiaohjelmat/biofuture2025/biofuture2025_programmememorandum_en_10.8.2016.pdf; https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/licence-shok-external-evaluation-strategic-
centres-science-technology-and-innovation; http://www.aka.fi/en/research-and-science-policy/earlycareer/all-funded-key-projects/bioeconomy-and-clean-solutions/. 
34 https://www.vttresearch.com/impact/new-innovations-are-here/innovation-programmes/bioeconomy-transformation. 
52 https://www.luke.fi/biomassa-atlas/en/. 
53 https://bioatlas.se/. 
54 https://www.miljomal.se/Environmental-Objectives-Portal/. 
73 https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/6%20Final_Central%20Denmark_Regional%20Profile.pdf; http://www.ansvarligeindkob.dk; 
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/denmark_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
74 https://www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/bio-economy-interregional-cooperation-innovative-use-non-food-biomass. 
75 https://orsted.com/-
/media/WWW/Docs/Corp/COM/Sustainability/DONG_Energys_Programme_for_Sustainable_Biomass_Sourcing_EN.ashx?la=en&hash=3E7A5D4172ED87DC952CF5940BE919FAD40BA609&hash=3E7A5D4172ED87DC
952CF5940BE919FAD40BA609; https://www.danskenergi.dk/sites/danskenergi.dk/files/media/dokumenter/2017-09/IndustryAgreement_Biomass-20160623.pdf. 
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kuidas hankida?), vt: Federal 
Ministry for ... 2016, kui ka 
juhendite koostamist selle 
kohta, kuidas hinnata avaliku 
sektori ehitiste 
jätkusuutlikkust (Federal 
ministry of ... 2011). Oluline 
on nende materjalide sidusus 
ja omavaheline kooskõla ning 
samal ajal arusaadavus ja 
kasutamise potentsiaalse 
tööriistana avalikus (ja 
potentsiaalselt ka era-) 
sektoris. 
 
Hollandi Riigihangete 
Ekspertiiskeskuse 
eestvedamisel (PIANO) 
katsetati keskkonnahoidlikele 
riigihangetele ühtsete 
miinimumstandardite 
kehtestamist, et toetada 
eelkõige ettevõtteid, kes 
pakuksid biomajanduse 
alaseid lahendusi.15 

KEINO loob mõjusaid tellijate 
rühmitusi hangeteks nt 
sotsiaalhoolekande ja 
tervishoiuteenuste, ehituse ja 
energiakasutuse, mobiilsuse ja 
logistika ning bio- ja ringmajanduse 
vallas.19 (Soome)  
Carbon Neutral Municipalities 
(HINKU) (esialgselt TEKES 
finantseeritud projekt aastast 
2008), millesse kuuluvad kohalikud 
omavalitsused viisid 2013. a läbi 
ühishanke päikeseenergia 
tootmiseks, hõlmates 10% 
vastavast võimekusest Soome turul 
sel aastal.20 2017. a algatati Finnish 
Environment Institute SYKE ja KL-
Kuntahankinnat Oy eestvedamisel 
vastavas võrgustikus ühishange 
elektri- ja biogaasil põhinevate 
sõidukite soetamiseks, et oluliselt 
suurendada keskkonnasõbralike 
autode osakaalu Soome teedel.21 
(Soome) 
 
Üldisemas plaanis vajavad 
märkimist ka T&A tegevusele 
suunatud maksusoodustused. Nt 
Rootsis 2014. a T&A 

kaasrahastatud ESIF vahenditest), 
esialgselt juhitud TEKES poolt, programm 
lõpetatud ennetähtaegselt 2017.35 
(Soome) 
Rootsis vajavad märkimist VINNOVA, 
Energiaagentuur ja FORMAS 
koordineeritavad 17 strateegilist 
innovatsiooniprojekti. Biomajanduse ja 
ringmajanduse alal vajavad erilist 
märkimist VINNOVA 2 projekti: 
BioInnovation (aastaeelarvega 10 mln 
eurot) ja RE:Source eesmärgiga arendada 
konkurentsivõimelisi ja uuenduslikke 
materjale, tooteid ja teenuseid 4 
valdkonnas: kemikaalid ja energeetika, 
ehitus ja disain, materjalid ja 
taaskasutus.36 
 
Strateegiline innovatsiooniprogramm 
BioInnovation edendamaks Soome ja 
Rootsi vahelist T&A koostööd ja 
laboratoorsete lahenduste arendust 
piloot- ja demoprojektide tasemel läbi 
Business Finland, CLIC Innovation ja 
Vinnova ühise projektikonkursi, millest 3 
hõlmab Soome partnereid (kokku 4), sh 
nt demoprojekt rohelise kütuse 
tootmisprotsessi alal, taaskasutatud 
tekstiilmaterjalide uued rakendused, 

tarbimine.55  Lisaks ülevaade 
ringlusesse võetavatest toodetest ja 
etikettidest, nt plast- ja klaastoodetel.56 
(Taani)  
Biomajanduse spetsiifilise hariduse 
edendamine, nt University of Eastern 
Finland vastavad kursused eelkõige 
puitmaterjalide ja turismi erialade 
üliõpilastele, samuti vastavalt ülikooli 
biomajanduspoliitikale plaanitakse 
avada vastav doktori-
õppeprogramm.57 (Soome) 
 
Hollandis biomajanduse alane koostöö 
ülikoolide vahel, eelkõige läbi kahe 
võrgustiku The Centre for Biobased 
Economy (CBBE) ja The Centre OF 
Expertise (COE).58 (Holland) 
 
Samuti vajab märkimist Leideni ülikooli 
bioteaduse park. Tegemist on 120 ha 
hõlmava alaga, kus töötab üle 5 
tuhande inimese ja 100 ettevõtte (sh 
ettevõtted Jaapanist). Rõhuasetus 
biotehnoloogia õppetööle, koostööle ja 
katsetamiseks vajalikele rajatistele. 
(Filho et al. 2018) 
 

Keskkonnamärgised toodetel. Nagu nt 
Taanis 1989. a välja töötatud 
ökomärgis Nordic Swan (aluseks 1994. 
a välja töötatud ISO 14024 ökomärgise 
tüüp 1-le) ja 1987. a orgaanilise köögi 
märgis (Organic Cuisine Label), et 
näidata kogu menüü ettevalmistamisel 
kasutatud mahetoiduainete ja jookide 
koguprotsenti. Rootsis lisaks mainitud 
BraMiljöval (Good Economic Choice) ja 
KRAV ökoloogiliste toodete jaoks. 
Samuti on nimetatud toodetel 
võrreldav keskkonnamõjude alase info 
esitamine.76  Ainuüksi Hollandis on 
roheliste ja keskkonnasõbralike 
toodete/teenuste eristamiseks välja 
töötatud üle 30 erineva ökomärgise.77 
(Rootsi, Taani, Holland)  
 
Biomajandusega on veidi ka seotud 
REVITAL’i programm – sisuliselt 
kaubamärk, mis on loodud kasutatud, 
kuid uuesti kasutusse võetud, 
kontrollitud ja kvaliteetsete masinate, 
seadmete, mööbli ja spordi- ning vaba 
aja toodete jaoks.78 (Austria)  
 
Nimetamist väärib ka Hollandi valitsuse 
poolt ellukutsutud ,,National Icon’’ 

 
15 https://www.pbl.nl/en/publications/green-gains-in-search-of-opportunities-for-the-dutch-economy; https://www.pianoo.nl/en/public-procurement-in-the-netherlands/sustainable-public-procurement-spp. 
19 https://www.hankintakeino.fi/en;  
https://tem.fi/documents/1410877/2937056/KEINO+-+Towards+sustainable+and+innovative+public+procurement. 
20 http://www.hinku-foorumi.fi/download/noname/%7B2ED544DB-35E0-4A32-8A14-1203B7BEAB1D%7D/124596. 
21 http://www.hinku-foorumi.fi/en-US. 
35 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/124674/150326_3_RM_Innovative_Cities_Programme_in_Finland.pdf/b6dfd931-d2e6-41d9-b55e-a576e8ef446c; https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/regional-innovation-monitor/support-measure/manner-suomi/inka-%E2%80%93-innovative-cities-programme. 
36 https://www.bioinnovation.se/in-english/. 
55 https://eng.mst.dk/. 
56 https://www.dansk-retursystem.dk/dk/. 
57 https://www.uef.fi/en/web/biotalous. 
58 https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/Netherlands%20position%20biobased%20economy_FBR%20Biomass%20Research%202016_0.pdf. 
76 http://www.krav.se/english; https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/denmark_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
77 http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=country,nl#G. 
78 http://www.revitalistgenial.at/. 
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maksusoodustusskeem, mis 
võimaldab ettevõttel vähendada 
sotsiaalkindlustusmakset (social 
security) 10% võrra T&A personalile 
makstava palga pealt. Soomes 
katsetatud T&A 
maksusoodustussüsteemiga 
aastatel 2013–2015 (ettevõtte 
tulumaksu arvestamisel 100% 
mahaarvamine T&A personalile 
makstavate töötasude osas). 
Soome uurimisinstituudi ETLA 
sõnul ei suutnud antud 
poliitikainstrument eesmärke 
saavutada, eriti kuna kasusaavateks 
olid eelkõige juba küpsusfaasis ja 
kasumlikumad ettevõtted.22 
Hollandis T&A tegevusele 
maksusoodustused ettevõtjatele, 
T&A instituutidele, füüsilisest 
isikust ettevõtjatele läbi vastavate 
kulude mahaarvamise (kasum enne 
tulumaksustamist).23  
 
Nö Rohelised investeerimisfondid 
nt Rootsis, Taanis, jne. Nt Rootsis 
on eesmärk katta investeerimisel 
seda lõhet, mis ilmneb varajases 
faasi teadus- ja demoprojektide 
rahastamise ja teisalt riskikapitali 
kaasamise vahel. Eesmärk pakkuda 
pikaajalisi investeeringuid, et 
rahuldada kõrgtehnoloogiliste 
tööstuste vajadusi, kusjuures pool 

biomaterjalide ja kemikaalide 
tootmisprotsesside edendamine. Neljale 
projektile kokku suunatud nelja aasta 
jooksul 13,9 mln Rootsi krooni.37 (Soome, 
Rootsi) 
 
Rootsi Strateegiliste 
Keskkonnauuringute Fond (Mistra) on 
2018. a algatanud neljaks aastaks 83 mln 
Rootsi krooni suuruse eelarvega 
programmi, kus uurimisrühmad koos 
olulisemate ühiskonna huvigruppidega 
esitavad taotlusi keskkonna mõttes 
oluliste probleemküsimuste 
lahendamiseks (alt üles lähenemine), 
eelkõige primaarsete ja teiseste toodete 
tõhusam kasutamine metsandussektoris 
läbi biorafineerimise, metsaga 
seonduvate väärtusahelate 
digitaliseerimine ressursist 
toodete/teenusteni, ringmajanduse 
põhimõtete edendamine.38 (Rootsi) 
 
VINNVÄXT piirkondlik metsatöötlemis-
ettevõtete arengu toetusinitsiatiiv Future 
Biorefinery. Eesmärk on pakkuda 
kõrgemalt väärindatud ressurssi vastavalt 
tööstuse vajadustele (keemia ja energia, 
materjalid ning ehitus ja disain) ning 
edendada biomajanduse alast arengut 
vastavas regioonis. Eraldi vajab siinjuures 
märkimist Euroopa esimese 
nanokristallilise tselluloosi katsetehase 

Saksamaa Kutseharidus- ja 
Koolitusinstituut (The Federal Institute 
for Vocational Education and Training) 
uurib võimalusi biomajanduse 
integreerimiseks kutseharidusse. 
Nimetatud haridus- ja 
teadusministeeriumi 
testimisprogrammiga soovitakse 
erinevate tasemete 
õppeprogrammidesse lõimida eraldi 
teemavaldkond: „Kutseharidus kestliku 
arengu tagamiseks“.59 (Saksamaa) 
 
Teadus- ja õppetöö 
rahvusvahelistumist toetav 
rahastamisprogramm DAAD on 
strateegilise partnerluse ja temaatiliste 
võrgustike all tsentraalse rõhuasetuse 
suunanud biomajanduse 
arendamisele, sh partnerülikoolidega 
Taanist, Kanadast, Brasiiliast, 
Mehhikost.60 (Saksamaa)  
 
Hollandis vajavad märkimist erinevad 
organisatsioonid, mis on suunatud nii 
siseriiklike kui rahvusvaheliste 
biomajanduse alaste arengute 
pidevale monitoorimisele ning 
vastutavad vastavate teadmiste siirde 
Hollandisse toomise eest, eelkõige 
valdkondades, kus täna on olulised 
vajakajäämised. Nt Teadus- ja 
Tehnoloogiabüroo (The Netherlands 
Offices for Science and Technology,  

bioinnovatsiooni alane konkurss, kus 
on eesmärk leida kõige 
innovaatilisemaid ja murrangulisi 
projekte, mis adresseerivad suuri 
sotsiaalseid väljakutseid. Konkursi 
kaudu toetab ja innustab riik 
innovatsiooni ning ühtlasi reklaamib 
ennast selle kaudu üle maailma. Kõik 
võitnud projektid saavad endale eraldi 
saadiku, kelleks on vastava valdkonna 
minister. Ministri ülesanne on 
kõrvaldada võimalikult palju 
olemasolevaid takistusi idee 
teostamiseks, et projektide potentsiaali 
maksimaalselt ära kasutada.79 (Holland) 
 
Alates 2011. a on Saksamaa toidu- ja 
põllumajandusministeerium (Federal 
Ministry of Food and Agriculture) 
toetamas võrgustiku: „Materjalide 
tooraine (biomassi) baasi 
jätkusuutlikkuse sertifitseerimine" 
(INRO) välja töötamist erinevaid 
sidusrühmi (ettevõtted, T&A asutused, 
sertifitseerimisbürood, valitsusvälised 
organisatsioonid) kaasava protsessina. 
Eesmärk on luua sellised 
valdkonnaspetsiifilised alustalad, 
millega tööstused vabatahtlikult 
kohustuvad end jätkusuutlikkuse 
nimel siduma.80 (Saksamaa) 
 
Eco-Business Plan Vienna loodi 1998. a 
keskkonnaministeeriumi ja Viini 

 
22 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/finland_eco-innovation_2015.pdf, lk.10; 
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/sweden_eio_country_profile_2016-2017_0.pdf. 
23 https://www.nnfcc.co.uk/files/mydocs/Bioeconomy%20Factsheet%20Netherlands.pdf. 
37 https://www.bioinnovation.se/swedish-finnish-biobased-development-project-launched/. 
38 https://www.mistra.org/en/research/bioeconomy-and-the-forest/. 
59 http://bbne.bibb.de/de/nh_52475.htm; National Policy Strategy on Bioeconomy (2014), https://www.bmel.de/.../EN/.../NatPolicyStrategyBioeconomy.pdf. 
60 https://www.uni-hohenheim.de/news/neues-internationales-netzwerk-universitaet-hohenheim-erhaelt-daad-foerderung-2. 
79 https://www.biobasedeconomy.nl/2018/10/04/nationale-iconen-gezocht/; https://www.nationalicons.nl/; https://www.government.nl/latest/news/2014/11/06/national-icon-competition-2014. 
80 National Policy Strategy on Bioeconomy (2014), https://www.bmel.de/.../EN/.../NatPolicyStrategyBioeconomy.pdf. 
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vahenditest EL poolt.24 Taani puhul 
on tegemist 2014. a loodud riikliku 
investeerimisfondiga 
(netokapitaliga 200 mln Taani 
krooni), mis on suunatud 
traditsioonilise pangapoolse ja 
omakapitalipõhise finantseerimise 
vahelise lõhe ületamisele, et 
kaasrahastada keskkonna- ja 
ressursisäästlikkuse ning taastuvate 
energiaallikate alaseid projekte.25  
 
Hollandis on nn rohelisi 
investeerimisfonde rakendatud 
juba 1995. a, et toetada 
keskkonnasõbralikke projekte läbi 
odavamate laenude (madalam 
intressimäär) ja meelitades 
vastavaid investoreid läbi 
maksusoodustuste. Pankadel on 
oma rohelised fondid, millest 
rahastamise eeltingimuseks on 
vastavus valitsuse poolt 
kehtestatud nõuetele. Juba aastaks 
2010 oli toetatud tuhandeid 
projekte ning pankade poolt 
kogutud roheline kapital ulatus 7 
mlr euroni.26 (Holland) 
 
Maksusoodustused tarbijatele (nt 
keskkonnasõbralike toodete 

ehitamine 2017. a; samuti Örnsköldsvikis 
demobiorafineerimistehas.39 (Rootsi) 
 
STING biomajanduse inkubaatori 
(algatus aastast 2018) puhul on tegemist 
spetsiifiliselt metsatööstusega 
seonduvate biomajanduse alaste 
arenduste ja innovatsiooni toetamisega 
läbi vastavas valdkonnas kiirelt 
kasvavate ettevõtete toetamise. Sting 
on Põhjamaade üks juhtivaid kiirendeid 
ja inkubaatoreid. Alates 2002. aastast 
toetatud üle 240 ettevõtte, millest 70% 
on endiselt aktiivsed ja kasvavad.40 
(Rootsi) 
 
SPIR BioValue riiklik programm (2013–
2018) kogueelarvega 160 mln Taani 
krooni eesmärgiga arendada 
tehnoloogiaid, et arendada taimsel 
toormaterjalil põhinevaid 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi 
tooteid. Platvorm koosneb kolmest 
kompetentsikeskusest, mis tegelevad 
biomassi tootmissüsteemide arenduse, 
biomassist saadava suhkru, ligniini jne 
mahtude optimeerimise, lüsiini tootmise 
ja katalüüsiga kõrgemat lisandväärtust 
andvate toodete arendamiseks, jne.41 
(Taani)  

NOST), 61 Rakenduslike 
Teadusuuringute Keskus (Netherlands 
Organisation for Applied Scientific 
Research, TNO), sh osaleb 
rahvusvahelistes (EL) 
koostööprojektides.62 (Holland)  
 
Soome programm „More from less – 
wisely“ (üks esimesi omataolisi 
programme maailmas 2005. a, 
uuendatud 2013) – suunatud 
teadlikkuse tõstmisele ühiskonnas 
keskkonna alaste mõjude 
vähendamiseks, rõhuasetusega 
igapäevastele tegevustele seoses 
majapidamise, toidu ja transpordiga.63 
(Soome) 
 
Rootsi valitsuse tegevuskava „More to 
do more“, et vähendada 
toidujäätmeid kogu väärtusahelas 
põllumajandusettevõtjast lõpptarbijani 
(2017–2019). Antud tegevuskava tuleks 
eelkõige käsitleda dialoogi- ja 
koostöövahendina, et teavitada 
ühiskonna erinevaid gruppe vastavast 
problemaatikast, sh meedia kaudu. Eriti 
mõjusaks on peetud toidujäätmetega 
seonduva statistika esitlemise ja 

linnavalitsuse poolt. Tänaseks on selles 
osalenud 1041 ettevõtet, kes on kokku 
teinud 11 000 keskkonnaalast projekti, 
mille tulemusena saadud 
majanduslikku kokkuhoidu on hinnatud 
kuni 121.4 mln eurole. Edukaks 
peetakse programmi eelkõige seetõttu, 
et see on hea näide, kui palju 
majanduslikku kasu saavad tuua 
ettevõtete poolt vabatahtlikult võetud 
kvaliteedi- ja keskkonnaalased 
kohustused (mis ületavad 
regulatsioonides kehtestatud 
standardeid).81 (Austria)  
 
ECOPROFIT (ECOlogical PROject For 
Integrated Environmental Technology) 
on sisuliselt PPP tüüpi programm, 
mille eesmärk on samaaegselt 
tugevdada nii KOV-e kui ka ettevõtteid 
jätkusuutliku arengu toetamisel. 
Programmi edu seisneb just 
samaaegselt kohalike ettevõtete 
efektiivsuse ja kohaliku piirkonna 
keskkonnaolukorra paranemise 
saavutamisel. Programm sai alguse 
Graz’i linnas aastal 1991 ja on 
laienenud kogu riigile.82 (Austria)  
 
RepaNet on Euroopas kuulsaks saanud 
programm, mis on samuti alguse 

 
24 https://www.almi.se/en/almi-invest/news/almi-nvest-raises-sek-650-million-for-a-greentech-venture-capital-fund/; https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-
files/sweden_eio_country_profile_2016-2017_0.pdf. 
25 http://gronfond.dk/en/om-fonden/.  
26 https://mst.dk/media/91875/The%20Dutch%20Green%20Funds%20Scheme.pdf; https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/SEN040%20DOW%20A4%20Greenfunds_tcm24-119449.pdf. 
39 http://www.processum.se/en/sp-processum/our-projects/the-biorefinery-of-the-future. 
40 http://www.stingbioeconomy.com/en/reach-your-goals-faster/. 
41 https://biovalue.dk/. 
61 https://www.nnfcc.co.uk/files/mydocs/Bioeconomy%20Factsheet%20Netherlands.pdf. 
62 https://www.tno.nl/en/focus-areas/industry/roadmaps/sustainable-chemical-industry/feedstock-flexibility/bio-tic-partnering-platform-for-cooperation-in-bioeconomy/. 
63 http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Sustainable_consumption_and_production; http://www.ym.fi/download/noname/%7B11E6CBCF-402F-4338-848A-A6F7676D0ADD%7D/58318. 
81 https://www.wien.gv.at/english/environment/protection/eco. 
82 https://www.fhf.de/images/Zertifikate/Ecoprofit_en.pdf. 
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ostmiseks). Nt eramajade 
keskkonnasõbralikumaks 
muutmine (eelkõige läbi 
küttesüsteemide), stiimuliks 
tulumaksu arvestamisel vastavate 
kulude mahaarvamine.27 (Taani)  
 
Hollandis vajavad eraldi 
äramärkimist nutikad maksualased 
stiimulid keskkonnasõbralike 
lahenduste rakendamiseks 
ettevõtetele. Nt kas regulaarsed 
või valitud aastatel 
keskkonnasõbralike 
investeeringukulude 
mahaarvamised skeemide 
Environmental Investment Rebate 
(MIA) või The Arbitrary 
Depreciation of Environmental 
Investments (Vamil) kaudu. 
Vastavaid võimalusi saavad 
kasutada kõik ettevõtjad, kui nende 
investeeringud on kooskõlas 
asjakohases nimekirjas määratletud 
270 investeeringuga.28 (Holland) 
 
Rohemajanduse edendamine läbi 
roheliste sertifikaatidega 
kauplemise riiklikul elektriturul. 
Sellises süsteemis saavad rohelise 
elektri tootjad iga eelnevalt 
kindlaks määratud toodetud 
elektrienergia ühiku kohta 
sertifikaadi, millega kaubeldes on 

Taanis on samuti mitmeid erinevaid 
tehnoloogia arendusele ja 
demoprojektidele suunatud 
rahastamisprogramme rõhuasetusega 
keskkonnatehnoloogiale, 
energiatehnoloogiale, rohelisele arengule 
ja ökoinnovatsioonile (Environmental 
Technology Development and 
Demonstration Programme (MUDP); 
Energy Technology Development and 
Demonstration Program (EUDP); Green 
Development and Demonstration 
Program (GUDP), rohelise äritegevuse 
arendamise fond),42 kusjuures esimesel 
juhul saavad organisatsioonid taotleda 
kaasfinantseerimist T&A, piloot- ja 
demoprojektidele vee ja õhuga 
seonduvatele tehnoloogiatele (sh 
rahvusvahelised projektid) 2015–2016 
151 mln euro koguulatuses.43 (Taani)  
 
Programm „Rohelised ärimudelid“ 
(Green business models), et toetada 
Taani ettevõtete suutlikkust välja 
töötada uusi ärimudeleid, mis omavad 
positiivset keskkonnamõju kogu 
väärtusahela ulatuses. Kui esimeses 
faasis (ärimudelite kontseptsioonide 
väljatöötamine) toetas fond 29 ettevõtet 
250 tuhande Taani krooniga ettevõtte 
kohta, siis teises faasis (ideede 
elluviimine ja testimine) tulenevalt 
ettevõtte regionaalsest paiknemisest 
toetati (The Danish Regions and the 

kommunikatsiooniga seonduvat.64 
(Rootsi) 
 
Lebensmittel sind kostbar (Austria) 
programm loodi jätkusuutlikkuse ja 
turismiga tegeleva ministeeriumi 
(Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus) poolt ning selle edukus 
tuleneb sellest, et on suudetud olulisi 
tulemusi saavutada nii teadlikkuse 
tõstmise, kogu tarbimisahelas jääkide 
minimeerimise, kasutamata toidu 
edastamise osas teistele tarbijatele, 
kui ka parimate praktikate levitamise 
osas. Oluline on paljude osapoolte 
kaasamine: ettevõtted, tarbijad, 
omavalitsused, kogukonnad, 
sotsiaalpartnerid.65 (Austria) 
 
Sarnane programm on Iirimaa Stop 
Food Waste, mida peetakse edukaks 
tervikuna, aga eriti ka programmi 
konkursiga seonduvat osa („Stop Food 
Waste Challenge“), mis toob kokku 
kogukondade liikmed, et koolitada ja 
vahetada kogemusi toidu raiskamise 
vähendamiseks, aga biomajandusega 
seotuna ka kompostitegemise oskuste 
õpetamiseks. Tulemusena on valminud 
ka erinevad juhendid jne. Oluline on 
see eelkõige seetõttu, et suur osa 
äravisatavast toidust tekib 
kodumajapidamistes, st on sihitud 
suure mõjuga gruppi.66 (Iirimaa) 

saanud Austria Grazi (ja Viini) 
linna(de)st ning mille algne eesmärk oli 
asjade parandamine nende 
äraviskamise asemel. Programm loodi 
linna ja EL struktuurivahendite toel 
MTÜde, VKEde ja avaliku sektori 
kolmepoolse partnerlusena ning see 
on levinud ka teistesse Austria 
piirkondadesse ning märkimisväärselt 
laienenud, sellele on tekkinud nt eraldi 
elektroonikatööstuse jäätmete 
korraldamise programm (RREUSE). 
Programm on kasvanud 
laiahaardeliseks, kuid biomajanduse 
seisukohast on olulised eelkõige 
programmi keskkonnateenused 
(Ökoservice), mis sisaldavad nii 
kompostimisteenuseid, toiduõli jääkide 
kasutamist energeetikas ja biodiisli 
tootmist, kui ka vastava ärimudeliga 
seotud oskuste koolitamist ning selle 
kaudu töökohtade loomist.83 (Austria)  
 
Iirimaa Local Authority Prevention 
Network (LAPN) on riigi ja KOV-ide 
partnerlus eesmärgiga pakkuda 
tehnilist abi KOV-idele „rohelisemaks“ 
muutumiseks. Riigi poolt on osalejaks 
Keskkonnagentuur (Environmental 
Protection Agency) jäätmetekke 
ennetamise programmi kaudu (see 
programm algas jäätmetekke 
vähendamise demoprogrammist 
aastatel 2006–2009). Sisuliselt on 

 
27 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/denmark_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
28 https://english.rvo.nl/subsidies-programmes/mia-environmental-investment-rebate-and-vamil-arbitrary-depreciation-environmental-investments;  
42 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/fund-green-business-development. 
43 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/denmark_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
64 https://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/food-and-environment/take-care-of-the-food--minimize-food-waste/food-waste-reports; 
https://www.scb.se/upload/nsm2016/theme2/f3_sorme_johansson%20et%20al.pdf.  
65 https://www.bmnt.gv.at/land/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/initiative/die-initiative.html. 
66 https://stopfoodwaste.ie/. 
83 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/austria_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
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võimalik teenida lisatulu.29 
(Holland)  
 
Samuti Hollandi puhul märgitud 
rohelisi võlakirju (fikseeritud 
tulumääraga instrumendid) kui 
valitsuspoolseid vahendeid 
keskkonnaga seotud projektide 
tarbeks investeeringute 
kogumiseks. Eelkõige rakendatud 
komplekssete maastikuprojektide 
puhul (sh hõlmates veeressursi ja 
inimtegevusega seonduvaid 
küsimusi).30 (Holland) 
 
 

Regional Municipality) 14 ettevõtet 1 mln 
Taani krooniga ettevõtte kohta.44 (Taani)  
Kesk-Taani regioon kui rahvusvaheliselt 
tipptasemel biomajanduse eestvedaja 
tänu ulatuslikule koostööle piirkonna 
oluliste rahvusvaheliste ettevõtete, 
VKEde, põllumajandus-
organisatsioonide, piirkondlike 
omavalitsuste ja T&A institutsioonide 
vahel (sh The Danish Agri-culture & Food 
Council, SEGES, Agro Business Park, 
Aarhus Ülikool, Viborg Municipality, 
Viborg Business Council). Eesmärk on 
toetada VKE-sid uute bioloogiliste 
toodete arendamisel, eelkõige 
valdkondades nagu rohtsel biomassil ja 
mere elusressurssidel põhinev 
biorafineerimine, samuti biogaasi 
tõhusam tootmine jääkidest. Viimased 
andmed läbi ametliku veebilehe 
Biocluster.dk ei ole kättesaadavad.45 
(Taani) 
 
TKI-BBE (Teaduse ja innovatsiooni 
konsortsium biomajanduse 
arendamiseks) on oluline organisatsioon 
biomajanduse arendamise seisukohalt 
Hollandis. Sinna kuuluvad Hollandi 
suured ettevõtted keemia-, energia-, 
toidu- ja põllumajanduse valdkonnast 
ning erinevad T&A institutsioonid ja 
valitsus. Eesmärk on koostöös tugevdada 
ettevõtete konkurentsivõimet ja toetada 
innovatsiooni – erinevad keerukad 

 
Hollandi valitsuse poolt algatatud nn 
Rohelised Kokkulepped (Green Deals) 
toetamaks jätkusuutlikku arengut mitte 
finantsmehhanismide kaudu vaid 
eelkõige toetava regulatiivse 
keskkonna arendamise ja vastavate 
barjääride kõrvaldamise kaudu. 
Programm ei paku otsest rahastamist 
ega maksusoodustusi, jne., kuid toetab 
läbi avaliku sektori muude vahendite. 
Sh nt kokkulepped valitsuse ja 
sotsiaalsete huvigruppide vahel, et 
toetada kogukondlikke taastuvenergia 
projekte läbi bürokraatia 
vähendamise.67 (Holland) 
 
MATChE on Taani Tehnikaülikooli poolt 
läbi viidud programm, mille eesmärk 
on Taani ettevõtete (eelkõige töötlev 
tööstus) ringmajanduse alase 
teadlikkuse toetamine, olemasoleva 
valmisoleku hindamine ning 
üleminekukava koostamine vastavalt 
ettevõtete vajadustele.68 Sarnaseks 
toetusmeetmeks on portaal  
(CircularBusiness.dk), mis on 
suunitletud VKEdele ringmajanduse 
alastes küsimustes, eesmärgiks 
eelkõige teadlikkuse tõstmine jagades 
portaali kaudu parimaid praktikaid ja 
asjakohaseid linke.69 (Taani) 
 

tegemist KOV-idele partnerluse 
pakkumisega teadmiste, koolituse, 
juhendite jmt vallas. Näiteks, kuidas 
teha koostööd ettevõtetega, muuta 
oma sündmused „rohelisemaks“, 
vähendada toidujäätmete teket, 
töötada pisikeste asulatega jne. 
Materjalid on kasutatavad laiemalt, sh 
on olemas väga praktilised 
otsingumootoris leitavad soovitused 
(toolkit) ja kõik muud materjalid, 
videod jmt on kataloogist otsides 
samuti leitavad ja avalikult 
kättesaadavad.84 (Iirimaa) 
 
Iirimaa Re-Use Network Ireland 
koondab ühisesse (veebi)platvormi 
erinevad taaskasutuse ja 
jäätmekäitlusega tegelevad 
kogukonnad ja organisatsioonid. 
Platvormi eesmärk on taaskasutuse 
potentsiaali täielikum ärakasutamine 
(et sõna „jäätmed“ ei eksisteeriks ja 
seega neist saadaks suurim majanduslik 
kasu), aga ka vajaliku infrastruktuuri 
loomine ja seadusandluse muutmine. 
Tegevus on hästi lai hõlmates 
teadusuuringutest ja konverentsidest 
konkreetsete projektide toetamiseni 
ning edukus ongi välja toodud just selle 
alusel, et selline lai nägemus on 
aidanud mõjutada poliitika 
kujundamist ja seadusandlust.85 
(Iirimaa) 

 
29 https://www.ecn.nl/docs/library/report/1999/i99004.pdf; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421502001465?via%3Dihub. 
30 https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2018/03/30/green-bonds-and-integrated-landscape-management/Green+Bonds+and+Integrated+Landscape+Management.pdf. 
44 http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/groenne-forretningsmodeller. 
45 https://biobs.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/6%20Final_Central%20Denmark_Regional%20Profile.pdf; https://www.rm.dk/om-os/english/regional-development/energy-hub/bio-economy/ 
67 https://www.nnfcc.co.uk/files/mydocs/Bioeconomy%20Factsheet%20Netherlands.pdf. 
68 http://www.matche.dk/en/. 
69 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/field/field-country-files/denmark_eio_country_profile_2016-2017_1.pdf. 
84 https://localprevention.ie/. 
85 https://www.crni.ie/. 
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tehnoloogilised süsteemid ja 
materjalitehnoloogia.46 (Holland) 
Bio-Based Delta klaster seob omavahel 
regionaalseid valitsusi, ettevõtjaid ja 
teadusorganisatsioone, mida juhivad 
kolm piirkondlikku omavalitsust. 
Tegemist on Hollandi kõige 
eesrindlikuma klastriga biomajanduse 
valdkonnas. Keskendutakse rohelisele 
toormaterjalile ja ehitusele ning 
tööstuste jätkusuutlikkuse tõstmisele. 
Peamine fookus põllumajandusel ja 
keemiatööstusel.47 (Holland)  
 
Hollandis on palju erinevaid avaliku ja 
erasektori partnerluse ning 
koostööprojekte (PPP). Nt BE-Basic 
(Biotechnology based Ecologically 
Balanced Sustainable Industrial 
Consortium) on rahvusvaheline avaliku 
ja erasektori vaheline partnerlus, kus 
eesmärk on toetada bioressursi 
kasutuselevõttu tööstustes, et tagada 
jätkusuutlikkus. Partnerlusprogrammi 
eelarve on 120 mln eurot, millest pool on 
Hollandi valitsuse investeering ja teine 
pool tööstuste ja T&A institutsioonide 
oma. Konsortsiumi kuulub 3 välismaist ja 
12 Hollandi instituuti ning 14 ettevõtet.48 
(Holland) 
 
3BI (Brokering Bio-Based Innovation) 
loodi 2015. aastal juhtivate 
biomajanduse klastrite (Biobased Delta, 
BioEconomy, BioVale, Industries&Agro 
Resources) poolt Hollandist, 
Prantsusmaalt, UK-st ja Saksamaalt. Kõik 

Innovation Network for Environmental 
Technologies’ (Inno-MT) puhul on 
tegemist sisuliselt Tripple-Helix 
partnerlusega, et tuua kokku erinevad 
osapooled (ettevõtted,  
teadus-, koolitus- ja õppeasutused, 
samuti riigiasutused, riigi osalusega 
äriühingud ja muud avaliku sektori 
organisatsioonid) keskkonnasõbralike 
tehnoloogiate arendamiseks, eelkõige 
valdkondades nagu muld ja toitainete 
ringlus, puhta õhu tehnoloogiad, 
ressursside tõhusam kasutamine, 
veepuhastus ja -varustus.70 (Taani) 
 
Programm Roheline tööstuslik 
sümbioos (The Green Industrial 
Symbiosis) koosneb kõrgetasemeliste 
tehniliste ja äriteadmistega 
konsultantidest, et toetada ettevõtete 
astumist sellistesse koostöösuhetesse, 
kus ühe ettevõtte jääkprodukt on 
taaskasutatav teise poolt ressursina. 
Peamisteks teenusteks on partnerite 
leidmine ja sobitamine, samuti tasuta 
ressursside kontroll, tegevusplaani 
koostamine ja abi toetuse taotlemisel 
(hetkel suletud).71 (Taani) 
 
Saksamaal algatasid 6 kesktasandi 
ministeeriumit vabatahtiku grupi 
(Alliance of Sustainable Procurement), 
et toetada innovatsiooni riigihangetes. 
(Saksamaa) 
 

 
46 https://www.government.nl/binaries/government/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050/17037+Circulaire+Economie_EN.PDF. 
47 https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/publications/BIC_GA_Brochure_Bioeconomy_regions_in_Europe_Nov_2017.pdf. 
48 https://www.be-basic.org/about/about-be-basic.html. 
70 https://inno-mt.dk/english/. 
71 https://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/green-industrial-symbiosis. 
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ühingud keskenduvad biorafineerimisele 
(bioloogiliste ressursside baasilt 
erinevate materjalide, kütuse, keemia 
jms tootmine) ning nende huvi on ühised 
teadusprojektid ja koostöö biomassi 
valdkonnas.49 
 

Allikas: Autorid. 

 
49 https://www.biovale.org/europes-leading-bioeconomy-clusters-now-working-together-as-3bi/. 
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3.3 Biomajanduse alase arengu ja meetmete monitoorimine ja hindamine 
 

Nii nagu biomajandusele üleminekut toetavad tegurid on tugevas sõltuvuses riikide 
sotsiaalmajanduslikust ja institutsionaalsest keskkonnast, sõltuvad riikliku biomajanduse 
arengu või biomajandusstrateegia edukuse mõõtmiseks kasutatavad näitajad seatud 
riiklikest eesmärkidest (Lier et al. 2018). Ühelt poolt esitab see olulisi väljakutseid vastavate 
rahvusvaheliste võrdluste läbiviimisele, eriti võttes arvesse erinevaid rakendatavaid 
meetodeid biomajandusega seonduvate (ja tihti fragmenteeritud ja puudulike) andmete 
kogumisel ja hindamisel (Bracco et al. 2018). Teisalt on kritiseeritud lahknevust strateegiates 
seatud eesmärkide ja nende mõjude hindamiseks kasutatavate indikaatorite vahel, mistap 
on erinevate indikaatorite kehtestamisel oluline lahti mõtestada, mida, miks ja kuidas 
mõõdetakse, samuti andmete kogumise ja hindamisega seonduvad tehingukulud, sh kes 
osaleb vastavate otsuste tegemise ja elluviimisega seonduvates protsessides (vt Bracco et al. 
2018; Wolfslehner et al. 2016; samuti NAOF 2018). Viimane seondub üldisema kriitikaga 
tulemusindikaatorite kogumise alal, nn tulemuslikkuse paradoks, mille kohaselt eelistatakse 
praktikas tulemuste mõõtmisel selliseid indikaatoreid, mille tarbeks andmed on olemas, 
tekitades seega aga lahknevusi rakendatavate mõõdikute ja reaalselt hinnatavate 
sotsiaalmajanduslike mõjude vahel (vt üldiselt van Thiel & Leeuw 2002). Biomajanduses 
hinnanguliselt umbes pooled näitajad ei ole täna asjakohaste andmetega toetatud 
(Wolfslehner et al. 2016: 15). Samuti on märgitud, et indikaatorid võivad biomajanduse 
jälgimisel teenida erinevaid eesmärke: a) kommunikatiivne vahend teadlikkuse tõstmiseks 
ühiskonnas; b) poliitikameetmete kujundamist toetav vahend (eeldab indikaatorite sidumist 
erinevate hindamisfunktsioonidega, nt potentsiaalne oht, suunis, prognoos); c) seatud 
eesmärkide täitmise tulemuslikkuse hindamist toetav vahend (Wolfslehner et al. 2016). 

Enamik riike jälgib biomajanduse edenemist ennekõike majanduslike näitajate kaudu 
(osakaal SKP-s, jne.), samas kui jätkusuutlikkuse ja ressursikasutusega seonduvad muud 
aspektid leiavad käsitlemist vaid piiratud ulatuses (Bracco et al. 2018; vt ka JRC Bioeconomy 
Report 2016). Ka üldisemalt on Lier et al. (2018) poolt biomajanduse alaste indikaatorite 
kaardistamiseks läbi viidud uuringu raames nenditud, et süsteemne vaade hindamissüsteemi 
ülesehitamisele on EL-s omistatav väga üksikutele riikidele (nt Saksamaa, Soome), kusjuures 
KIE riikide peamine rõhuasetus on hetkel eeldatavalt ennekõike seotud biomajanduse alaste 
strateegiliste plaanide koostamisega (eriti kuna mõõdikute osas andmed puuduvad).  

Tabelis 6 joonistub välja, et tegelikult on nii innovatsioonipoliitikat 2.0 kui 3.0 toetavad 
indikaatorid alles väljatöötamise faasis. Peamised tõstatatud probleemid seonduvad täna 
kasutusel olevate tegevusvaldkondade klassifikatsioonide võimekusega pakkuda süsteemset 
infot biobaasil põhinevate tootmisharude jälgimiseks. Samuti on vajadus komplekssemate 
mõõdikute/mõõdikute rühmade järele, mis hõlmaksid lisaks eksportnäitajatele ka biomassi 
ja biobaasil toorme importnäitajaid (sh nt toit) ning ressursi poolse vaate sidumist 
ärimudelite ja väärtusahelate ning tarbimisharjumuste muutusi kajastavate näitajatega. 
Soome kontekstis on eraldi esile toodud töötleva tööstuse keskselt vaatelt edasi liikumist 
teenussektorite hõlmatusele. Ka üldiselt on riiklikel tasanditel biomajandusega seonduvalt 
vaatluse alla võetud peaasjalikult need valdkonnad, mis keskenduvad biomassi esmasele 
tootmisele (põllumajandus, merendus, kalandus ja metsandus) ning traditsioonilistele 
sektoritele, kus kasutatakse biomassi (toiduainetööstus, puittooted ning tselluloosi- ja 
paberitööstus), jättes sektorid nagu nt ehitus, farmaatsiatööstus ja keemiatööstus pigem 
teisejärguliseks (Bracco et al. 2018; Lier et al. 2018; Wolfslehner et al. 2016). 
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Võimalike biomajanduse monitoorimisega seonduvate edasiarendustena võib välja tuua 
näiteks Fritsche & Iriarte (2014) poolt välja töötatud jätkusuutliku biomassi kasutamise 
indikaatorid, mis hõlmavad 3 tasemel indikaatoreid: (1) ressursitootlikkus (üldisema 
koondnäitajana arvutatuna nt SKT ja kodumaise ressursitarbimise mahu jagatisena); (2) 
kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine; (3) bioloogilise mitmekesisuse kaitse (sh 
eristades keelualad (no-go piirkonnad) vs jätkusuutlik majandamine ka mujal (nö go 
piirkonnad)). Fritsche & Iriarte (2014) nendivad, et riikide tasandil on võimalik seada erineva 
tasemega jätkusuutliku biomassi kasutamise kriteeriume, kusjuures lihtsamad kriteeriumid 
on tavaliselt miinimumnõuded biloogilise mitmekesisuse kaitsele ja kasvuhoonegaaside 
emissioonile ning nõudlikumad kriteeriumid eeldavad poliitikas holistilisemat lähenemist, 
mis hõlmab nt õhusaaste kõrval ka teisi valdkondi nagu pinnas, vesi, toit, küttepuude 
tootmine, maakasutus, jne., aga ka sotsiaalseid aspekte (ILO seatud tööjõutingimuste ja 
(tervislikku) elukeskkonda puudutavate põhimõtete ning vabatahtlike standardite järgimine) 
(Fritsche & Iriarte 2014: 6830). 

Wolfslehner et al. (2016) on metsanduse valdkonnas eraldi tähtsustanud kvalitatiivseid 
näitajaid ja tegevusi: ühise arusaama ja tulevikuvisioonide koostamise poole püüdlemine (sh 
biomajanduse defineerimisel), erinevate osapoolte vaheline kommunikatsioon ja 
vastastikuse õppimise edendamine, erinevate osapoolte võimekuste toetamine kaasavate 
poliitikameetmete kujundamise ja elluviimise protsesside kaudu, sh alt üles algatatud 
tegevuste, arengute jälgimise ja raporteerimisega seonduvate tegevuste määratlemine ning 
rahvusvahelisel tasandil rakendatavate mõõdikute ühtlustamine. 

Tabel 6. Esialgseid näiteid indikaatoritest innovatsioonipoliitika ideaaltüüpide järgi  
Turutõrked  

Innovatsioonipoliitika 1.0 

Süsteemsed tõrked  

Innovatsioonipoliitika 2.0 

Transformatsioonitõrked  

Innovatsioonipoliitika 3.0 

majanduskasvu ja T&A eesmärgid 

olemasolevad ja enamkasutatavamad  

kodumaise majanduse arengu näitajad 

(spetsialiseerumine, diferentseerumine 

jne) väljatöötamisel 

ressursikasutuse nihked väljatöötamisel 

• Biomajanduse osakaal SKP-s; 

• Biomajanduse ja selle allharude 

müügitulu, samuti inimese kohta 

sektoris; 

• Lisandväärtus biomajanduses ja selle 

allharudes, sh inimese kohta sektoris; 

• Biomajanduse ja selle allharudega 

seonduvad ekspordi ja impordi 

osakaalud (sh biomass); 

• Tööhõive biomajanduses ja selle 

allharudes; 

• Tööhõive maa- ja linnapiirkondades; 

• Ressursikasutus (põllukultuurid, mets, 

maa, jäätmed, jne) ja selle 

jätkusuutlikkus; 

• Biomassi tootmine siseriiklikult 

(põllumajandus, metsandus, merendus, 

kalandus, jne.); 

• Biobaasil põhinevate toodete 

tootmine, sh kodumaine toiduainete 

tarnimine; 

• Materjalide ja jäätmete ringlussevõtu 

ja taaskasutamise määrad; 

• Suhteline roll EL-s tänu 

spetsialiseerumisele teatud 

biomajanduse valdkonda. Nt Ronzon 

& M’Barek (2018) on välja töötanud 

kompleksnäitaja, mis hõlmab kahte 

indikaatorit: tööjõuviljakus 

(lisandväärtuse loome töötaja kohta) 

ning asukohaga seonduv koefitsient 

hõivatute arvus kogu sektoris EL-s 

(viitamaks, kui palju on kindlas 

biomajanduse valdkonnas hõivatuid 

konkreetses riigis võrreldes EL-ga) 

(Ronzon & M’Barek 2018); 

• Tooraine väärtuse ja sellest loodud 

lisandväärtuse suhe, mille üheks 

näiteks Soome metsanduse 

valdkonna baasilt on nimetatud nt 

diferentseerumise vajadust 

(eelkõige energia, keemia, tekstiili 

jne valdkondadesse) ning vastavaid 

allharusid kattev ühtne indikaatorite 

ja teabevahetuse süsteem 

(Wolfslehner et al. 2016); 

• Tootlikkuse kasv läbi väärtusahelas 
paiknemise muutumise, kuid ka 

• Ennekõike EC JRC ja IMF koostöös välja 

arendatav terviklik biomassi voogusid 
hindav süsteem (C-LCA), tugevalt 

väärtusahela/elutsükli põhine vaade 

ressursside kasutusele, sh ristkasutusele. 

• Viimase aja trend puudutab ka 

kompleksindikaatorite väljaarendamise 

vajaduse tõstatamist sektorite üleselt 
omamaks biomajandusest holistilist 

ülevaadet, sh nt näitajad nagu 

keskkonnaalane kasu biomajandusest: 

kasutatud tooraine / välditud 

kasvuhoonegaaside heitkogused; 

biomajanduse jätkusuutlikkus ja 
ökoloogilise mitmekesisuse tagamine: 

loodusressursi alahoid/kasv ja kasutuse 

bilanss (sh raiemahud, koristatud saak, 

ohustatud liigid, jne.; erinevate sektorite 

vahel kasutatava biomassi indeksi 

kindlaksmääramine (nt milline osa 

põllumajandusmaast on mõeldud 

energiakultuuride kasvatamisele, puidu 

kaskaadindeksi määratlemine, 

energiajulgeoleku indeksi määratlemine); 

metsade osakaal, mis on sertifitseeritud 
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• Taastumatute ressursside 

asendusmäärad (sh taastuvenergia ja 

biokütused); 

• Maakasutus (sh maailmas tervikuna) 

biomassi tarbimise katteks ühes riigis; 

• Kliimamuutuste kohandamine ja 

leevendamine; 

• Investeeringud T&A tegevusse; 

• Biomajanduse alase võimekuse 

tõstmine läbi loodus- ja tehnikaalase 

hariduse/koolituse. 

tootmisprotsessides uute 

tehnoloogiate rakendamise kaudu. 

 

 

vastavalt säästva majandamise nõuetele; 

jne.);  

• Roheline infrastruktuur ja logistika (sh 

ressursi/toote transport kogu 

väärtusahela ulatuses); 

• Trendid/muutused seoses biomajanduses 

hõivatute sektoriaalse panusega 

majandusse nii siseriiklikul kui riikide 

ülesel (nt EL) tasemel; 

• Biomajandusega seonduvate 

toodete/teenuste tarbimine, sh 

biomajanduse ökosüsteemiga 

seonduvate teenuste indikaatorid; 

• Uute turgude ja sotsiaalsete väljakutsete 

juurdumine, sh nägemused uutest 

biobaasil põhinevatest toodetest, mida 

eeldatavalt hakatakse tulevikus tootma. 

Allikas: Lier et al. 2018; Bracco et al. 2018; JRC Bioeconomy Report 2016; Finnish Bioeconomy 
Strategy 2014; Wolfslehner et al. 2016 baasilt. 

KIE riikide kontekstis on märkimist leidnud laiema majandusstruktuuriga joonduvad trendid, 
kus spetsialiseerumine on ennekõike aset leidmas valdkondades, mis on tööjõumahukad, 
kuid madalamat lisandväärtust loovad (Ronzon & M’Barek 2018, vt ka Joonis 8). Nii koondub 
antud uuringu kohaselt EL-28 põllumajandussektorisse 51% biomajandusega tegelevatest 
töötajatest, andes samal ajal vaid 28% biomajanduse alasest lisandväärtusest. Muud sektorid 
kipuvad suurendama panust biomajandusse, kui neid mõõdetakse lisandväärtuse ja mitte 
tööhõive näitajate kontekstis. Näiteks hõlmab toiduainete, jookide ja tubakatoodete 
tootmine ainult 25% biomajandusega tegelevatest töötajatest, kuid annab 37% 
valdkondlikust lisandväärtusest. Biokütuste, farmaatsiatoodete, plasti- ja kummitootmisel 
(välja arvatud biokütused) on hõivatud vähem kui 3% biomajanduse töötajatest, kuid see 
annab enam kui 9% lisandväärtusest (Ronzon & M’Barek 2018). 
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Joonis 8. Biomajanduse alane spetsialiseerumine kõrgemat ja madalamat lisandväärtust 
loovatele tegevustele EL kontekstis 

 
Allikas: Ronzon & M’Barek 2018: 8. 

Poliitikainstrumentide ja nende kombinatsioonide hindamiseks ja mõõtmiseks võib välja 
pakkuda POLFREE projektis välja töötatud metoodika (Tabel 7), mida kohandades on võimalik 
riike ka omavahel võrrelda mingi konkreetse näidiku alusel. Hinnatavateks poliitika 
aspektideks on poliitika kujundamise institutsionaalne ülesehitus, konkreetsete stiimulite 
olemasolu ja teiste poliitikameetmete mõjud (nn kõrvalmõjud), mis aitavad seatud eesmärke 
saavutada. Poliitikameetmete institutsionaalse ülesehituse juures jälgitakse, kas on olemas 
konkreetne programm ja juhtiv organisatsioon (rakkerühm) ning kuidas on poliitika 
kujundamine integreeritud. Stiimulite puhul hinnatakse nii maksude, subsiidiumite kui ka 
teenuste olemasolu. Kõrvaltoimete puhul on peamiseks laiema toetava 
innovatsioonipoliitika olemasolu, kuid ühe aspektina on oluline ka olemasolevate režiimide 
(ka tehnoloogiate jmt) destabiliseerimine – ehk kas püütakse nõrgestada toimivaid 
ärimudeleid jmt. 

Kõigi indikaatorite mõõtmise puhul on oluline märkida, et indikaatori eelmine tase peab 
olema täidetud. Näiteks ressursikasutuse programmi puhul hinnangut 3 peetakse edukaks 
(ehk see peab olema täidetud) ja siis hinnang 4 antakse juhul, kui on edukas rohkem kui 1 
meede. Kui mitu meedet on olemas, kuid ilma mõjuta, siis hinnatakse antud valdkonda 
hindega 1. Siinkohal tuleb märkida, et ükski riik ei saanud hinnangut 4. 
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Tabel 7. Metoodika riikide poliitkameetmete hindamiseks 

Poliitika aspekt Indikaator Mõõtmine 

Institutsionaalne 

ülesehitus 

Efektiivse ressursikasutuse programm (selle 

olemasolu, sh biomajandus) 
0 ei/ 1 eraldiseisev programm/ 2 kvalitatiivsed 

eesmärgid/ 3 kvantitatiivsed eesmärgid/ 4 

meetmetega kaetud 
Ressursikasutuse rakkerühm 

Koordineerimine (kaasatud institutsioonid) 
0 rohkem kui 3/ 1 kolm/ 2 kaks/ 3 üks 

institutsioon/ 4 integreeritud juhtimine 

Stiimulid 

Keskkonnamaksud 

0 ei/ 1 jah/ 2 väärtuslikud mõjud/ 3 peetakse 

edukaks/ 4 rohkem kui üks ressursside grupp 
Ressursimaksud 

Otsesed subsiidiumid 

Toetus VKE-dele (konsultatsioon) 
0 ei/ 1 jah/ 2 väärtuslikud mõjud/ 3 peetakse 

edukaks/ 4 rohkem kui üks tase 

Kõrvaltoimed 

(poliitikameetmed) 

Ressursimajandust elavdavad programmid (nt 

N-poolsed meetmed jne) 0 ei/ 1 jah/ 2 väärtuslikud mõjud/ 3 peetakse 

edukaks/ 4 rohkem kui üks meede 

Innovatsioonipoliitika „rohelised“ elemendid 

Keskkonnakahjulike subsiidiumite langetamine 

(nt liha, autod) 

0 tegevused puuduvad/ 1 madal tase/ 2 

mõõdukas/ 3 üle keskmise/ 4 kõrge 

Allikas: Bahn-Walkowiak et al. 2014: 69. 

Hinnangutest selgub, et Austria ja Saksamaa on selle valdkonna tugevaimad liidrid (kuigi 
Austrias alles 2019. aastal võetakse vastu uus konkreetselt biomajandusele orienteeritud 
strateegia). Nende tugev roll väljendub eelkõige konkreetsete tegevuskavade olemasolus 
ressursikasutuse valdkondades, aga ka stiimulite olemasolus (vt Joonis 9). Viimased on 
olemas ka Hollandis, kuid Hollandi nõrkuseks on poliitikameetmete koordineerimatus. 
Ressursimaksud on kõige tugevamalt kasutusel Hollandis; Saksamaal ja Austrias neid ei 
kasutata. Samal ajal on oluline märkida, et eksisteerivate režiimide destabiliseerimine ei ole 
tugev üheski riigis. Holland on siin kõige tugevam kasutades ühistranspordiga 
pendelrändajate puhul maksusoodustusi, teistes riikides midagi sellist ei ole.  



Joonis 9. Riikide meetmestiku võrdlus  

 

 

 

Allikas: Bahn-Walkowiak et al. 2014: 70, autorite hinnangud. 
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Innovatsioonipoliitika toetus on samuti väga erinev, selle rohe- või biomajanduse elemendid 
on olemas Austrias, Saksamaal ja Hollandis, kuid mitte Eestis (Joonis 9). Järeldada saab, et 
kuigi biomajanduse (ja laiemalt efektiivse ressursikasutuse) arendamine ja valitseva 
paradigma nihutamine vajab kompleksset meetmestikku (policy mix, Joonis 9), siis praktikas 
ei suuda isegi edukamad riigid seda veel väga hästi korraldada.  

Eesti puhul võib öelda, et kõik meetmed – ressursimaksud, keskkonnamaksud ja otsesed 
subsiidiumid on põhimõtteliselt olemas, kuid mitte süsteemselt rakendatud just 
biomajanduse eesmärkide suunas, samuti ei määra nende tase kasutatavat ärimudelit (nt 
põlevkivi on poliitiline otsus). Eelpool (vt lk 18–19) on lisaks välja toodud, et Eesti on tugevalt 
sõltuv ressursikasutuse mahtudest, samas kui ressursitootlikkus ei ole pikas perspektiivis 
kasvanud. Rakendatavad meetmed on pigem alt üles (nt PRIA, KIK toetused jne) ning 
innovatsioonipoliitika tugi biomajandusele tervikuna on küllaltki nõrk. Poliitika kujundamises 
osaleb palju asutusi/organisatsioone ning nende vaheline koordineerimine, samuti poliitika 
fookus ja laiem arusaam biomajandusest on alles tekkimas.  
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4. Kokkuvõte 
 

Rahvusvahelise kogemuse kaardistus näitab, et ei ole olemas lihtsat ja ühetaolist mudelit 
biomajanduse strateegiate ja poliitikameetmete väljatöötamiseks. Analüütiliselt võib 
eristada kolme tüüpi biomajanduse arendamise mudelit: kui turutõrgete ja süsteemitõrgete 
lähenemised jätkavad pigem seniseid keskkonna-, majandus- ja innovatsioonipoliitilisi 
lähenemisi võimendades biomajandust toetavates sektorites seniseid arenguteid, siis 
transformatsiooniline lähenemine püüab välja töötada pigem sotsio-tehniliste süsteemide 
tervikliku muutmise vaadet, mis võib lühiajaliselt põhineda küll ressursikasutuse efektiivsuse 
ja lisandväärtuse suurendamisel, kuid pikas perspektiivis keskendub ka nihete saavutamisele 
ressursside kasutamisel ning laiemates sotsiaalsetes ja majanduslikes toimimismudelites. 
Kuigi selline transformatsiooniline lähenemine on täna pigem erand kui reegel, püüavad 
selle poole liikuda riigid, kus on biomajanduse strateegilise arendamisega tegeletud kõige 
kauem. Sisuliselt viitab see sellele, et turutõrgete ja süsteemitõrgete põhised lähenemised ei 
pruugi olla piisavalt ambitsioonikad ja mõjusad biomajanduse retoorika suurte eesmärkide 
saavutamiseks.  

Eesti biomajanduse arendamise esimeseks ülesandeks on ambitsioonides kokku 
leppimine: kas me usume ühiskondlikku võimesse ja valmisolekusse seada eesmärgiks 
põhimõtteline sotsio-tehniline transformatsioon biomajanduse poole või piirdume 
biomajanduse toetamisel olemasolevate baasinstitutsioonide, -võimekuste ja -võrgustike 
arendamisega. See valik/kokkulepe määrab ära selle, kuidas peaks toimuma biomajanduse 
poliitikameetmete strateegiliste sihtide seadmine: kui transformatsioonid eeldavad 
sektorite üleseid (mitte ainult riik, akadeemia, tööstus, vaid ka ühiskondlike sidusrühmade 
vahel tarbijate hoiakute muutmiseks) otsinguid ja kokkuleppeid prioriteetides ja suundades 
(ning seda toetavaid valitsemiskorralduse muutusi), siis baasinstitutsioonide, -võimekuste ja 
-võrgustike arendamist saab toetada ka olemasoleva poliitilis-administratiivse korralduse 
raames.  

Lisaks mõjutab see valik/kokkulepe ka poliitikainstrumentide ning realistlikult 
saavutatavate eesmärkide ulatust: kui turutõrgete lähenemine piirdub üldiste regulatiivsete 
ja finantseerimistingimuste arendamisega ning seeläbi mõjutab ennekõike ettevõtete ja 
toodete/teenuste ressursikasutuse ja arendusinvesteeringute määrasid, siis 
transformatsiooniline lähenemine seob biomajanduse toetamisega ka laiemad ühiskondlikku 
teadlikkust ning käitumist mõjutavad tegevused ning õigustab laiemaid regulatiivseid ja 
finantsilisi sekkumismehhanisme, mille eesmärgiks on biomajandusele ülemineku 
kiirendamine (sh sellise loomingulise hävitusprotsessi riskide maandamine/jagamine). Seda 
saab toetada läbi ühelt poolt sektoriülese ühise suuna pakkumise, mis hõlmab endas nii 
keskkonna alaseid kui ka majanduslikke fookusi ja prioriteete, ning teiselt poolt läbi alt üles 
katsetamise erinevate võimalike lahendustega selle suuna poole liikumisel. 

Üheks oluliseks aspektiks, mida strateegilised dokumendid tervikuna tavaliselt väga hästi ei 
kajasta, on biomajandusega seotud erinevate eesmärkide võimalikud vastuolud (sh 
jätkusuutlik biomassi kasutamine). Erinevad riigid on siinjuures neid vastuolusid püüdnud 
vältida läbi teadlikuma liikumise holistilisema bio-ringmajanduse lähenemise suunas. Lisaks, 
kuigi enamikes riikides koondub biomajandus riiklikult oluliste majandussektorite ümber ning 
poliitikameetmete kujundamisel on ettevõtluse ja ärieliidi kaasatus olulisel kohal, tasub 
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märkimist, et just kokkuleppeliste ja ettevõtete poolt vabatahtlikult võetud kvaliteedi- ja 
keskkonnaalaste kohustuste rakendamises on nähtud enamat majanduslikku kasu, kui seda 
võimaldavad tagada regulatiivselt kehtestatud standardid. Lisaks näeme üha rohkem, et 
paralleelselt rakendatakse nii informatiivseid (sh üleriiklikult teadlikkust tõstvad 
programmid) kui ka majanduslikke ja fiskaalseid instrumente (stiimulid) tarbija 
käitumisharjumuste muutmiseks.  

Euroopa TA ja innovatsiooni programmi Horizon Europe koostamise käigus on 2018. aastal 
viidud läbi laiaulatuslik kaasamise ja konsulteerimise protsess (European Commission 2018b), 
mille käigus leidis kinnitust laiem ühiskondlik ootus siduda erinevatesse EL ülestesse 
missioonidesse ja arendussuundadesse omavahel süsteemsemalt just biomajanduse, 
bioloogilise mitmekesisuse, energeetika ning kestliku tootmise prioriteedid (Vt Joonis 10). 

Joonis 10. Avalikkuse ootused Horizon Europe sekkumisvaldkondade omavaheliste seoste 
osas 

 

Allikas: European Commission 2018b: 8.  
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