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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Kui Lissaboni strateegia 2000. aastal välja kuulutati, oli selle siht juba algselt julge: 
Euroopa Liit peab arenema aastaks 2010 maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja 
dünaamilisemaks teadmistele toetuvaks majandussüsteemiks. Algne väljakutse, mida 
2005. aastal kohandati, oli samuti tõsine: luua Euroopa majanduse kaasajastamise teel 
rohkem ja paremaid töökohti.  

Nende üldiste eesmärkide alusel töötati välja üksikasjalised sihid: investeerida teadus- ja 
arendustegevusse 3% Euroopa Liidu sisemajanduse koguproduktist ja saavutada järgmise 
(2010) aasta lõpuks tööealise elanikkonna 70% tööhõive. Nüüdseks on sellesse valemisse 
lisandunud uus element: ülemaailmne majanduslangus ning selle kahjulik mõju tööhõivele, 
tarbimisele ja investeerimisele. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamine 
ja nende valdkondade arengu hõlbustamine on üks peamisi poliitilisi lähenemisviise, mida 
EL eelnimetatud sihtide saavutamiseks kasutab. 

Käesolevas uuringus, mis valmis Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni algatusel, 
vaadeldakse kogu seda valdkonda ELi teadus- ja arendustegevuspoliitika ning 
innovatsioonipoliitika territoriaalsuse suurendamise vaatenurgast. Selleks analüüsitakse 
põhjalikult dokumente ja avaldatud teaduslikke uurimistöid, ning esitatakse 23 
juhtumiuuringut innovatsioonialaste kogemuste kohta üle terve Euroopa Liidu. 
Asjakohastele juhtumiuuringutele viidatakse läbivalt kogu uurimistöös. Lisas tuuakse ära 
täielik valim juhtumiuuringute kokkuvõtetest. 

Teises peatükis tegeletakse ülimalt olulise küsimusega, mis on küll ilmne, kuid mis jääb 
tihti tähelepanuta - nimelt: mis on innovatsioon ja milliseid elemente on vaja 
innovatsiooni õnnestumiseks majanduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest seisukohast. 
Seda ei tehta vaid puhtast akadeemilisest teadmishuvist. Innovatsiooni toetavate praeguste 
poliitikasuundade hindamiseks ja tulevikuks tõhusamate tegevussuundade soovitamiseks 
tuleb ennekõike õppida tundma innovatsiooni tegelikku olemust ja selle edukust 
soodustavaid tegureid. 

Teadusuuringud kinnitavad, et riigi investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni avaldavad arengule ja tööhõivele soodsat mõju. Nimetatud soodne mõju 
avaldub aga rohkem pikas perspektiivis. Riiklik investeerimine küll hõlbustab ja elavdab 
innovatsiooni, kuid see on kõigest üks paljudest teguritest, mis sellist mõju avaldab. Edu 
saavutamiseks tuleb leida nende tegurite õige kombinatsioon. 

Pärast innovatsiooni mõiste määratlemist liigutakse edasi teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni koondmõiste juurde. See mõiste kirjeldab tegelikult protsesside kogumit, mis 
on vahel – kuigi mitte alati – omavahel seotud. Suurettevõtetes või kõrgtehnoloogilistes 
tööstusharudes toimub innovatsioon tihti vastavalt klassikalisele lineaarsele mudelile: 
teadus- ja arendustegevuse osakond arendab välja uue toote, mis antakse pärast 
katsefaasi läbimist ettevõttes tootmisse. Tööstusharudes, kus kõrgtehnoloogia osakaal on 
väiksem ning paljudes väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEdes) pärineb 
innovatsioonialane teave tihti muudest allikatest: mittemetlikest võrgustikest, klientide ja 
tarnijate tagasisidest, innovatsiooniasutustelt või oma töötajatelt. Seetõttu tuleb mõista 
piirkonna majanduse tegelikku olemust, et innovatsiooni toetamiseks saaks valida sobivad 
meetmed. 

Innovatsioon sünnib seal, kus teadmiste loomise ja leviku koostoime kohtub teadmiste 
rakendamise ja kasutamise koostoimega. Sellised koostoimed leiavad aset kohapeal ja 
piirkondlikult – see on kohalik nähtus – kuid nad peaksid saama ka ülemaailmse teabe- ja 
innovatsioonivõrgustiku osaks. Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel puudub tihti 
juurdepääs esimesena mainitud innovatsioonimudelile, kuid veel sagedamini ei ole neil 
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sidet viimati nimetatud variandiga. Piirkondlikes innovatsioonisüsteemides määratletakse 
potentsiaalsed abisaajad ja sulandatakse nad siis innovatsioonisõbralikku keskkonda. 
Selliste süsteemide tegevuse hõlbustamisel mängivad tähtsat rolli piirkondlikus poliitikas 
osalejad.  

Innovatsioon nõuab peaaegu alati palju tööd ja tihti ka olulisel määral kapitali. 
Mastaabisääst ning juurdepääs tegevuse ja kapitali rahastamisele on otsustava tähtsusega 
olukorras, kus on vaja veenda ettevõtjaid tegema vajalikke investeeringuid ja neid pärast 
sellise riski võtmist toetada. Nii hakatakse innovatsiooni seostama ühise hüvanguga. Turu 
puuduste tasakaalustamiseks on tingimata vaja riiklikku tegutsemist. Vastasel juhul 
koondub innovatsioon ka tulevikus ennekõike piirkondadesse, kus sellega juba varem palju 
tegeleti. 

Innovatsiooni toetamiseks võib anda mitmesugust abi: arendada infrastruktuuri ning 
pakkuda rahalisi stiimuleid, koolitust ja juhendmaterjale, jne. Organisatsioonilise ja 
ühiskondliku toetuse elemendid võivad teadmistele toetuva majandussüsteemi edendamisel 
kogu ELis osutuda sama oluliseks kui tehnoloogiline innovatsioon. 

Kolmandas peatükis keskendutakse ELi tänase teadus- ja arendustegevuspoliitika ning 
innovatsioonipoliitika territoriaalsele mõõtmele. Lissaboni eesmärkide toetuseks 
suunatakse käesoleval, 2007–2013 aasta programmitöö perioodil erinevate vahendite 
kaudu märkimisväärseid ressursse. Põhilised vahendid on struktuurifondid, Euroopa 
Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm (Framework Programme for Research – FP7) ning konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogramm (Competitiveness and Innovation Programme – CIP). 

Lissaboni strateegiaga seotud eesmärkidele on praegu eraldatud 60% Ühtekuuluvusfondist 
lähenemiseesmärgile määratud rahalistest vahenditest ja 75% konkurentsivõime 
edendamiseks määratud rahalistest vahenditest. Selline proportsioon on vanematele 
liikmesriikidele (EL 15) kohustuslik ja uuematele (EL 12) soovituslik. Struktuurifondide 
rakenduskavadest rahastatakse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud 
meetmeid umbes 26 miljardi euro ulatuses. Kui lisandub veel laialdasem innovatsiooniga 
seotud meetmete kogum, kasvab see summa 86 miljardi euroni.  Seitsmenda 
raamprogrammi eelarve on 53,2 miljardit eurot ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse 
raamprogramm lisab sellele veel 3,6 miljardit eurot. 

Neil vahenditel on nüüd ühine programmitöö periood, kuid nende rahastamisotsuseid 
mõjutab veel siiski asjaolu, et nad loodi erinevaid innovatsioonisihte ja sihtrühmi silmas 
pidades.  

Struktuurifondide tähelepanu keskmes on tavaliselt innovatsiooni infrastruktuur, ning 
enamasti rahastavad nad teadmiste tootjaid. Nn. innovatsioonihalduse jaoks on saadaval 
üsna vähe rahalisi vahendeid. Selline tähelepanu jaotus põhjendab ja kindlasti ka põlistab 
olukorra, kus suurem osa struktuurifondide teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
rahastusest suunatakse edukamate innovatsioonipiirkondade käsutusse.  

Seitsmes raamprogramm keskendub kõrgtasandi teadustööle ja seetõttu pööravad selle 
raamprogrammi kaudu rahastuse taotlejad ennekõike tähelepanu nendele, kelle potentsiaal 
kõrgetasemeliseks uurimistööks on suurim. Seitsmendal raamprogrammil on esimest korda 
piirkondliku suutlikkuse element, mis koos teadmiste piirkondade algatusega hõlmab 
8,35% seitsmenda raamprogrammi rahastusest. Selle rahastuse taotlejate hulk on olnud 
palju suurem, kui saadaolevad (piiratud) ressursid. 
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Tundub, et siin on tegemist olukorraga, kus liigne keskendatus pakkumisele vastandub 
nõudmisekesksele innovatsioonitegevusele. Ajavahemikus 1994–2006 kasutusel olnud 
regionaalse uuenduse strateegiad (Regional Innovation Strategies – RIS) ning regionaalse 
uuenduse ja tehnoloogiaülekande strateegiad (Regional Innovation and Technology 
Transfer Strategies – RITTS) olid ainulaadsed algatused, mis kaasasid kohalikke sidusrühmi 
ning aitasid neil analüüsida oma innovatsioonivajadusi ja -võimalusi. 

Peaaegu üldse ei tegeleta küsimusega, et innovatsiooni suhtes võiks rohkem rakendada 
kolme partneri – teadmiste tootmise keskuste, teadmiste rakendamise keskuste ja kohalike 
ametiasutuste – koostööl põhinevat lähenemisviisi (nn triple helix). 

Käesolevas uuringus jõutakse järeldusele, et eri vahendite kaudu saadaval olevad ressursid 
on märkimisväärsed, kuid siiski ebapiisavad. Ükski nendest vahenditest ei olnud otseselt 
ette nähtud piirkondliku innovatsioonitegevuse toetuseks ja tavaliselt keskenduvad need 
innovatsiooni eri aspektidele, mitte aga innovatsioonile kui ühtsele protsessil. 

See viib loogiliselt edasi halduse rolli juurde innovatsioonipoliitikas, mida käsitletakse 4. 
peatükis. Haldusel on teadmistepõhises ühiskonnas oluline osa. Praeguse suundumuse 
kohaselt toimib haldus üha enam erinevaid sidusrühmi hõlmavate võrgustike kaudu. 

On mõistetav, et siseriiklik teadus- ja arendustegevuspoliitika ning innovatsioonipoliitika 
pöörab enam tähelepanu edukatele piirkondadele, eriti aga kesksetele linnapiirkondadele. 
Vähem soositud piirkonnad püüavad tihti ELi algatuste toel sellist tasakaalutust vähendada. 
Seetõttu kasvab innovatsioonialal vajadus mitmetasandiliste haldusvõrgustike järele. 
Sidusrühmad peavad tegema koostööd nii kohalikul tasandil (horisontaalselt) kui ka 
siseriiklikul ja Euroopa tasandil (vertikaalselt). 

Innovatsioonipoliitika nõuab arengut, mis viib innovatsiooniprotsessi mõistmise juurest 
poliitikat omandava haldusmudelini. Kuna kõik haldusstruktuurid on teataval määral 
inertsed, ei ole see üleminek ühtlane ega üldine. Peaaegu igal üksikjuhul on 
innovatsioonipoliitikas toimuva nihke ja sidusrühmade inertsuse osakaal erinev. 

Et edukalt hõlbustada ja toetada piirkondliku ettevõtlussektori sidumist suuremate 
võrgustikega, vajab piirkondlik innovatsioonipoliitika organisatsioonilisi, institutsioonilisi ja 
rahalisi võimalusi. Kuigi seda vajadust tunnistatakse laialdaselt, on piirkondlike inim- ja 
materiaalsete ressursside arendamiseks saadaval vaid piiratud hulgal vahendeid, seda eriti 
võrreldes projektide tarbeks eraldatud vahenditega. 

ELi poliitikasuundade ja vahendite rakendamise protsessis antakse kohalikele ja 
piirkondlikele sidusrühmadele tavaliselt juhtimis-, rakendus- ja kasutajaroll. 
Mitmetasandilisel haldusmudelil põhineva tõhusa teadus- ja arendustegevusesüsteemi ning 
innovatsioonisüsteemi väljaarendamiseks tuleks kohalikele sidusrühmadele anda selle 
süsteemi eri elementide kujundamisel ja määratlemisel kesksem roll. 

Ühenduse algatused LEADER ja EQUAL toetasid uute haldusmudelite arengut, eriti aga 
kohalike sidusrühmade aktiivset kaasamist ja mittetehnilist, st ühiskondlikku ja halduslikku 
innovatsiooni. Algatusel LEADER+ oli kohalike ja territoriaalsete projektide tekkimises 
samuti kandev roll. 

Kogemus näitab, et piirkondlike asutuste suutlikkus pakkuda abi ja luua 
tegevusvõrgustikke, milles osalevad näiteks kohalikud haridusasutused ja ettevõtjad, on 
vähemalt sama tähtis, kui nende piirkondlike asutuste ametlik staatus. 

Viiendas peatükis koondatakse kõik need erinevad tegurid kokku suhteliselt ühtseks 
järelduste ja soovituste kogumiks. 
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Euroopa majanduse kaasajastamise seisukohast on vältimatult tähtis mõista, et 
innovatsioon on muutuv ja mitmetahuline protsess, millesse on kaasatud selle sidusrühmad 
ja mida mõjutab selle keskkond. Seetõttu tuleb Lissaboni strateegias tõsta piirkondliku 
innovatsiooni kui muutuste ja arengu liikumapaneva jõu osatähtsust Euroopa majanduse 
uuendamisel.  

Kohalikku tegelikkust, aga eriti kohalikke erijooni, tuleb näha kui arengut soodustavat, 
mitte aga seda takistavat asjaolu. Poliitikakujundajad ei tohiks luua ja propageerida 
innovatsioonimeetodeid, milles rakendatakse kõigile ühesugust lahendust. 
Poliitikasuundade analüüsi tuleks süvendada, püüdes mõista innovatsiooniga seotud 
vajadusi ja takistusi erinevate tööstusvaldkondade ja piirkondade lõikes. Kohalikele 
sidusrühmadele pakutavad nõuanded peaksid olema selged ja kasutuskõlblikud. Võib 
osutuda vajalikuks avaldada riigikeelseid juhendmaterjale. 

Piirkonnad tuleb kaasata kogu protsessi. Kuigi on kindlasti vaja ka lisaressursse, 
suurendaks kohalike ja piirkondlike strateegiate diferentseerimine praegustest 
investeeringutest saadavat tulu. Piirkondadele tuleks selliste strateegiate kujundamisel ja 
rakendamisel anda tähtsam roll. Küsimus ei ole niivõrd ametlikus pädevuses, kuivõrd 
ressursside paindlikkuses ja suutlikkuse kasvu toetamises. 

Innovatsioon peaks olema ühtekuuluvuspoliitikas kesksel kohal ja see peaks tugevdama 
innovatsiooniprotsesse piirkondlikes oludes. Innovatsiooni haardeulatus peaks olema laiem, 
ja seda eriti nõrgemates piirkondades. ELi poliitika tuge ja abi vajavad uued poliitilised 
lähenemisviisid, kus asjakohased osalejad töötavad välja, rakendavad ja hindavad 
üheskoos poliitikasuundi. Enamat tähelepanu väärib lähenemisviis, mille kohaselt vaid 
kitsalt tehnoloogilise innovatsioonist arenetakse ühiskondliku ja organisatsioonilise 
innovatsioonini, mis põhineb kolme osaleja (riigiasutused, uurimisasutused ja ettevõtlus) 
koostööl ning kus luuakse sidemeid riiklike ja rahvusvaheliste osalejate ja süsteemidega. 
Teha tuleb järjepidevaid jõupingutusi, et soodustada ja hõlbustada piirkondade vahelist 
suhtlemist ja koostööd. Sellised jõupingutused on aga mõttetud, kui neisse ei suunata 
piisavalt rahalisi ressursse.  

Toetada tuleb tegevusi, mis tugevdavad piirkondlikke pädevusi. Sellised tegevused on 
näiteks piirkondlike innovatsioonistrateegiate arendamiseks mõeldud stiimulid ja ressursid. 
Tuleb püüda vähendada ja leevendada piiranguid, mis ei lase piirkondadel ja VKEdel saada 
kasu ELi valdkondlike poliitikasuundade innovatsiooni puudutavatest lähenemisviisidest. 

Tuleb hinnata, kui tõhusalt toimib rahaliste ressursside reserveerimine teatud eesmärkide 
saavutamiseks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata meetmetele, mille eesmärk on piirkondliku 
suutlikkuse tõstmise abil parandada piirkondade võimet abi vastu võtta. Kõrgem suutlikkus 
ja suurem osalemisprotsent tekitavad tõenäoliselt eri piirkondades erinevaid 
lähenemisviise. Et sellistele lähenemisviisidele asjakohaselt reageerida, vajavad 
rahastamissüsteemid piisavalt paindlikkust, kaasa arvatud rohkem riskikapitali ja muid 
erinevaid ettevõtete rahastamise mehhanisme. 

Regionaalse uuenduse strateegiad ning regionaalse uuenduse ja 
tehnoloogiaülekande strateegiad (RIS/ RITTS) on ELi ainus poliitikakujunduse arengut 
toetav poliitiline vahend, mis põhineb piirkondliku innovatsiooni süsteemide, suutlikkuse ja 
rakenduse analüüsil, kaasaarvatud võrgustamine ja kogemuste vahetus. Tuleks uuesti 
käivitada samasuguse põhieesmärgiga programm. Kõigis haruprogrammides tuleks 
tugevdada RIS/RITTSi algatuse edukamaid elemente, eriti aga koostööd erinevate 
liikmesriikide ning piirkondade piirkondlike osalejate vahel. ELi poliitikal on tähtis osa 
sellistele lähenemisviisidele juhatuse, suuniste ja toetuse pakkumisel. Selliste uuenduslike 
poliitiliste lähenemisviiside, nagu RIS/RITTS, LEADER ja EQUAL süvalaiendamisega kaasneb 
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nende „nišš-lähenemisviiside“ kadumise oht, kuna need ei sobi sageli kokku üldisemate 
poliitikasuundadega. ELi poliitika peab aitama elavdada innovatsiooni poliitikakujunduses.  

Kuigi Euroopa teaduspoliitika peaks ka edaspidi toetama kõrgtaseme teadusuuringuid, tuleb 
rohkem tähelepanu pöörata seitsmenda raamprogrammi projektide juurutamisele 
piirkondades, kus need projektid ellu viiakse. Algatused, mis ühendavad omavahel 
seitsmendat raamprogrammi ja piirkondlikke osalejaid, on andnud tõuke paljudele 
huvitavatele projektidele. Kuna nõudmine rahastamise järele on olemasolevatest 
võimalustest suurem, vajab see ala kiiresti lisaressursse.  

Käesolevas uuringus esitatud piirangud ja kitsaskohad ning soovitused nende 
eemaldamiseks – või vähemalt leevendamiseks – lubavad järeldada, et üldine poliitiline 
lähenemisviis peaks rohkem keskenduma piirkondadele. Selle kõrgendatud tähelepanu üks 
võtmeelemente peaks olema piirkondlike sidusrühmade elavam osalemine nende 
elutähtsate poliitikasuundade kujundamises ja rakendamises. 

Arvestades innovatsiooni ees seisvate väljakutsete tõsidust ja majanduslanguse sügavust, 
vajatakse tulevikus kindlasti rohkem ressursse. Kuid eelmainitud ressursid tooksid oluliselt 
rohkem kasu, kui nende kasutamise üle otsustamise juures arvestataks alati ka nende 
tegelike kasutajate oskuste, teadmiste ja ideedega. 

 


