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Eesti majandus vajab struktuurseid muutusi  

• PROBLEEM - „keskmise sissetuleku/tulutaseme lõks“  

• vajadus üle vaadata, mis rolli me rahvusvahelistes 
väärtusahelates mängime 

• kuidas parandada Eesti ettevõtete kohta globaalsetes 
väärtusahelates, mis toetaks tootlikkuse kasvu ja üldise 
heaolu kasvu 

• kõrgema lisandväärtusega tegevuste osakaal peab 
kasvama – majandusstruktuur teadmusmahukamaks 

• Eeldab hästitoimivat innovatsioonisüsteemi - 
mis on suunatud uute teadmiste loomisele, 
levikule ja rakendamisele 

   



Maailmaturule hilissisenejatele vajalikud 

võimekused 
Abramovitz (1994) hiliste sisenejate edukus pole 

automaatne 

Vajalikud on korraga kolm võimekust:  

Tehnoloogiline – võimekus ära kasutada 

mujal loodud uudsed tehnoloogiad 

Sotsiaalne – võimekus luua sotsiaalne baasi, 

mis toetab tehnoloogilise võimekuse arengut 

Institutsionaalne - võimekus tekitada 

institutsionaalseid muutusi  

   



Võimekuste loomisele ja arendamisele suunatud 

tegevused - Kagu Aasia vs. Ladina Ameerika  
Kuidas tagada, et oskused, kapital, tehnoloogiad ja taristu 

vastaksid turu vajadustele? - riigi majandusliku 
õppimise süsteem (national system of economic learning) 

Võimalikult kiiresti imiteerimisest jõuda innovatsioonini 

Aktiivne tehnoloogia levitamise juhtimine  

Juurdepääsu arendamine rahvusvahelistele tehnoloogia 
turgudele 

Tehnoloogiliste võimekuste arendamine riigi poolt 
toetatud T&A asutustest 

Nende võimekuste võimalikult kiire levitamine 
erasektorile  

Ettevõtete õppimisprotsessi toetamine ja 
koordineerimine 

 

 

 

 

 



SKP elaniku kohta ostuvõime alusel ja TA kulud (% SKPst) 2012 a. 

 

TA kulud  

% SKPst 

2012.a. 

SKP elaniku kohta 

ostuvõime alusel  

USD 2012.a.  



Teadus- ja arendustegevusega seotud kulutused 

kokku 2000-2012 (% SKPst) 

RAHVUSVAHELISES VÕRDLUSES  

Eesti TA kulutuste suhteline osakaal  

on kasvanud 



Riigi poolne teadus-arendustegevuse rahastamine 

institutsionaalsete sektorite lõikes 1996-2013  
(jooksvates hindades, tuh. EUR) 

TA kulutuste kasvu allikas 

majandusbuumi aegne 

kiire majanduskasv 

TA kulutuste kasvu allikas 

EL tõukefondide  

vahendite kasv 



HTM teaduse eelarve 2005-2014  

(mln eurot, koos ja ilma tõukefondideta). 

HTM 2014   välisabi poolt rahastatud 54% 

                  välisabi kaasfinantseerimine   5% 

2008-2014 oleme kahekordistanud teaduse rahastamise nominaalses arvestuses  KUID 

 



Eesti ettevõtlussektori teadus-arenduskulutused 

liigiti 1998-2013 (milj. EUR) 

Allikas: Statistikaamet, 2014 

Hüpe TA kuludes –  

investeeringud 

põlevkivikeemia sektoris 

2013 

155 

Milj. 



Tööjõukulude kogumaht kõrgharidus- ja 

ettevõtlussektoris teadus- ja arendustöötajatel 

(Eesti Statistika, 2014) 
Tuh.EUR 

Ettevõtlussektori TA töötajate  

tööjõukulude ületavad juba 

kõrgharidussektorit  



Eesti teadlaste artiklite keskmine viidatavus 

võrreldes maailma keskmisega (%) 2006-2013.a.  

Eesti teaduse mõjukus kasvab kiiresti 

lähenedes maailma 

keskmisele mõjukuse tasemele 

(viiteid artikli kohta)  

 

Allikas: 

J.Allik, 2014 



Eesti teaduse 

kvaliteet  

rahvusvahelises 

võrdluses 
 

Eesti  on artiklite  

keskmise viidatavuse 

alusel maailmas 29. 

kohal  

Allikas: Allik, J.  

Eesti teaduse lugu.2014 

avaldamisel Akadeemias 

Essential Science  

Indicators, 2014 sügise 

seisuga 



Teadlaste maine ühiskonnas on ebamäärane  

• Akadeemilise töö mainekujundus ühiskonnas ei 

ole vaid teadlaskonna endi/ülikoolide ülesanne 

• Oluline roll selles ka riigijuhtidel, tippametnikel ja 

arvamusliidritel 

• Kellel ja milleks on vaja teaduskraadiga inimesi? 

• Doktoriharidust vaja ka riigivalitsemisel ja 

ettevõtluse eri funktsioonide arendamisel  

ettevõtetes juhtidena  

• Ainult ülikoolide ja teadusasutuste kestlikkuse 

tagamiseks pole vaja 300 uut doktorit aastas = 

oleks ületootmine 



Kõrgharidussektoris töötavate teadlaste vanuseline 

jaotus 2004-2013 
(vanuserühma osakaal kõigist teadlastest %)  

? 
 

Ilmneb teadlaste järelkasvu teema – 

25-34.aastaste teadlaste põlvkond väiksem 



Doktorikraadiga teadustöötajad Eesti 

ettevõtlussektoris valdkonniti  1998-2012  

Doktorikraadiga töötajate arv  

ettevõtlussektoris 

on hakanud kahanema 



Teadlased ei ole piisavalt motiveeritud olema 

teadmusühiskonna intellektuaalseks toeks 

• Teadlaskond vajab kinnitust teadlaste olulisusest   riigi ja 

majanduse kestlikkuse tagamisel  

• Teadlaskonna motivatsiooniprobleemil kaks poolt: 

    A) Teadlased tunneksid, et nende tööd on olulised riigi ja 

majanduse kestlikkuse tagamisel. Teadlaste töö tulemusi 

tõesti ka kasutatakse läbivalt kogu ühiskonnas; 

    B) Ülikoolid peaks teadlaste töö hindamisel õpetamise ja 

teadustöö kõrval senisest enam arvestama ka saavutusi 

ühiskonna teenimisel muul kujul (nõustamine, lepinguline töö 

…jne).  

Väikeriigi teadlane ei saa piirduda publitseerimisega – tema roll 

ja vastutus on laiem!   

Vajalik on ühiskonna arengut tagava uue teaduskultuuri 

tekkimise igakülgne toetamine 

 

 

 



Teadustegevuse rahastamine peaks olema stabiilne 

ja vastama Eesti strateegilistele eesmärkidele 

• Riik kui strateegiline suunaja - täitma Riigikogu poolt 

vastuvõetud strateegilisi eesmärke teaduse kestlikkuse tagamiseks 

ning selgelt sõnastama oma ootused teadusele. 

• Riik kui tark ja nõudlik tellija - jõulisem innovaatiliste toodete 

ja teenuste tellija, ergutades suurendama TA&I kulutusi ettevõtetes 

• Riik kui partnerite arendaja – läbi sihipärase koostöö 

teadusasutustega kujundatakse neis riigile vajalik teadmusbaas 

• Riik kui teadlaste motiveerija täiendava rahastuse leidmisel – 

nt. välismaist teadusraha sisse toomiseks (ETAGi  

ettevalmistustoetus) või rahvsuvaheliste suureettevõtetega koostöö 

edendamiseks  



Teaduse rahastamine on projektipõhine 

lühiajaline ja ebastabiilne 

• Teadusasutuste baasrahastamise osatähtsus peaks kasvama 

koos nende tõhusa rahvusvahelise hindamisega. 

• Baasrahastamine seostada enam teadusasutuste 

vastutusvaldkondadega kõrghariduses.   

• Ülikoolidel vajalik suutlikkus saadud ressursse vastutustundlikult 

kasutada Eesti strateegiliste eesmärkide huvides.  

• Teaduse baasrahastamise suurendamine nõuab ülikoolide 

senisest aktiivsemat sekkumist teaduse kvaliteedi juhtimisse. 

• Projektipõhine rahastamine peaks toetama enam 

teadusprojektide taotlemist väljastpoolt Eestit. 

• Eesti teadlastel vaid kaks tippteadlaste (nt ERC – Euroopa 

Teadusfond) granti, seda on liiga vähe. Tippteadlase maine juurde 

peaks kuuluma sellise taseme projektide „kojutoomine“. 



Programmid 

Kõrghariduse 

rahastus 

Teaduse  

baasrahastus 

Teaduse  

projektrahastus  

Rakendusliku  

fookusega rahastus 

BAASFIN 
IUT 

Valdkonnad  

Nt. Ühiskond ja 

kultuur 

 

TIPP- 

KESKUSED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välismaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eestis 

ETTEVÕTLUSSEKTOR 

Vastutusvaldkonnad 

PUT 

TAK 

INSTITUTS. ARENDUSPROGRAMM 

Teaduse rahastamise süsteemi erinevad koostisosad 

Rahvusvahelised 

teadusprogrammid  



Milleks on EL ühtekuuluvus poliitika ja tõukefondid ette 

nähtud? 

• Vähendada regionaalset ebavõrdsust 

• “Cohesion policy, also known as regional policy, encompasses 

EU action to address economic and social imbalances, and to 

help less-favoured regions to compete within the single 

market” The Multiannual Financial Framework 2014-20 - European 

Union Committee  

• Tegemist on täiendava rahastusega, mis on 

ajutise iseloomuga, et aidata kaasa 

tulutasemete ühtlustumisele ehk reaalsele 

konvergentsiprotsessile  



Kuidas oleks loogiline Eesti maksutulude ja 

EL tõukefonide vaheline jaotus? 

• Baasrahastuse instrumendid peaks olema 

võimalikult suures osas rahastatud Eesti 

maksutuludega 

• Projektipõhiste rahastuste puhul kasutada 

rohkem tõukefonde 

• Lisaks välismaised rahastusallikad ja 

ettevõtluslepingud 

• Paraku elu teistsugune – Nt. HTM-i meede  

„Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele 

ja kõrgkoolidele“ – olemuselt baasrahastamine, kuid 

rahastatakse tõukefondidest  



Kestlikkuse probleem Eesti teaduses 

• Teaduses on toimunud võimas uue infrastruktuuri loomine  

     („ võidurelvastumine“) Loob eeldused   

        a) teaduse taseme tõstmiseks 

        b) ettevõtlus saaks teadusasutusi võtta tõsise partnerina 

• Kuid tekitab püsiva ja kasvava rahastamisvajaduse 

infrastruktuuri kasutamiseks ja säilitamiseks  

• Seda on raske tõukefondidest rahastada – eriti pärast 2020.a. 

• Mahukate projektipõhiste meetmetega on loodud 

teadusasutustes töökohad, mis on kestlikud vaid EL 

rahastusega 

• Eesti maksutuludest teaduse rahastamine pole kasvanud 

• Tulemus – väga piiratud võimalused teadlaste töötasude 

kasvuks => rahulolematus, motivatsiooniprobleemid 



Tartu Ülikooli 2014.a teadustulude struktuur  

Tõukefondidest 

saadakse juba 

enam kui 

kolmandik 

teadusrahast 



EL toetusrahade ja projektipõhise rahastamise 

paradoks 

• Mida edukam on instituut ja ka ülikool tervikuna 
nende allikate kaudu eelarve kasvatamisel, seda 
suuremaks muutub finantsiline ebastabiilsus ning 
vajadus institutsionaalse/sisemise rahastamise 
järele  

• Isegi õppetegevuse tegevustoetusi kasutatakse, et 
kompenseerida nt arvelduskrediidi kasutamisega 
kaasnevat finantskoormust (mida need projektid 
ise katta ei võimalda) ja tasakaalustada muid 
finantsriske. 

• Lisaks küsimus - kuidas peaksid saama kaetud ja 
jaotatud kaudsed kulud 

Allikas: TIPS aruanne: “Detsentraliseeritud konkurentsipõhise teadusrahastuse  

mõju finantsjuhtimisele Eesti ülikoolides”. 2014 



Ettevõtete, riigi ja ülikoolide 

koostöö on vähene ja ühekülgne 

• Ettevõtted, riik ja ülikoolid peaksid nägema laiemalt koostöö-

võimalusi: õppekavade arendamine ja elluviimine, elukestev õpe, 

üliõpilaste ja teadlaste mobiilsus, juhtimisalane koostöö jne.  

• Selline arusaam laiendaks koostööpartnerite ringi. 

• Ettevõtted, riik ja ülikoolid koos peaksid algatama pikaajalist 

koostööd, eksperimenteerima erinevate koostöövormidega ja olema 

nõudlikud koostöö kvaliteedi suhtes.   

• NT: Ettevõtjad saaks rohkem kasutada Eesti teadlaste abi oma 

teadus- ja arendustegevuse jaoks täiendava rahastuse hankimiseks, 

nt EL programmidest. 

• Huvide koordineerimatus on üks olulisi koostööd takistavaid 

tegureid! 

• Ülikoolidel enam vaja teha omavahelist koostööd (ühisõppekavade, 

praktikakorralduse, rahvusvahelistumise jmt) suunas, et muutuda 

ettevõtetele kasulikuks ja tõsiseltvõetavaks partneriks. 



Ettevõtete ja välismaiste allikate osakaal Eesti 

kõrgharidussektori teadus-arendustegevuse  

rahastamises (% kogu rahastusest) 

6,6 milj.eurot 138 milj. eurot 

Kogu 

rahastus 

Välismaised allikad on väga olulised teaduse rahastamise allikad 

Ettevõtlussektor  teaduse rahastamise allikana võiks olla suurem 



Teadlaste ja inseneride arv sektorite lõikes 1996-2013  

 (summaarne täistööaja ekvivalent) 

Allikas: Statistikaamet,2014 

Kõrgharidussektori teadlaskond 2008-2013 

on kasvanud 2126-lt 2398ni 

Ettevõtlussektoris 1233-lt  1383-ni 

 



Kuidas edasi? 

• „Keskmise sissetuleku lõksust“ pääsemine eeldab 

teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni 

läbivat rakendamist ühiskonnas.  

• Eesti arengu heaks on kõige rohkem vaja huvide 

kooskõla ja koostööd riigi, ettevõtete ja 

teadusasutuste vahel. 

• Vastutustundlik poliitika (s.h. rahastamismudel) 

arendab sihikindlalt ja tasakaalustatult 

teadusvaldkondi, et tagada Eesti ühiskonna 

arenguks vajalikud võimekused  

 

 



TÄIENDAVAD SLAIDID 

Ettevõtlussektori poolt rahastatud TA kulutused  

2000-2012 (% SKPst) 

Allikas: OECD 2014 

TA kulude kasvu pn panustanud ettevõtlussektor, 

kuid kasvu kandepind on kitsas 



Teadus-arenduskulutuste osakaal Eesti SKPst  

1998-2012(%)   



Eesti ettevõtete teadus- ja arenduskulutuste koondumine 

2009-2012 (põlevkivikeemia ettevõteteta)   
(mitu protsenti kogu TA kuludest tehti esimese 10, 20  või 50 ettevõtte poolt)  

Koos põlevkivikeemia ettevõtetega 

TOP 10 andis 90 % Eesti  

ettevõtlussektori TA kuludest 

2011. ja 2012. aastal 



Teadlaste arv Eesti kasumitaotluseta sektoris kokku 

teadusvaldkonniti (täistööajaekvivalendis)1996-2013  



Välisteadlaste arv Eesti ülikoolides ja muudes  

teadusasutustes 2004-2013 



Baas - ja projektipõhise rahastuse osakaal 

kogurahastusest mõnedes OECD riikides 2010-2013 

OECD, 2013 “Science, Technology and Industry Scoreboard 

 



Kulutused T&A 

tegevusele 

kõrgharidussektoris 

% riigi SKPst  

OECD, 2013 

Science, Technology and  

Industry Scoreboard 



Missugune on Eesti teadus rahastamine nt. 2022 a.  

kui Eesti SKP jõuab siiski üle 75 % EL keskmisest 

• 2008-2014 oleme kahekordistanud teaduse 

rahastamise nominaalses arvestuses  (80lt 150 

miljonile)  KUID 

• EL tõukefondide osa on kasvanud 12 %-lt 2008 a.  

54%-le 2014.a.  

• Eesti maksutuludest suudame 2014.a rahastada 68 

milj. ehk nominaalselt sama palju kui 2008.a. 

• Reaalselt 28.6 % vähem, sest selline oli kumulatiivne 

tarbijahindade muutus 2008-2013  

• Milline on võimekus riigil asendada tõukefondid Eesti 

maksutuludega? 

• Kuidas hakatakse rahastama ETAG-i? 

 

 

 

 



Allikas: 

ETAG 2014 

IUT, SF, PUT, ETF, riiklikud 

 programmid 2013. a. rahastus 

TF - tippkeskused, doktorikoolid,  

TAK-id,  struktuurifondidest 

rahastatavate HTM ja PM 

 riiklike programmide vahendid. 


