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ARVAMUS Pole selge, kuidas hakatakse finantseerima teede ehitust ja remonti, kui kümne 
aasta pärast ulatub elektriautode osakaal Eestis 50%-ni.

Einari Kisel, maailma energeetikanõukogu Euroopa regiooni juht (Postimees)

UUE kasvu toovad teenuste digiteerimine ja juhtide tippkoolitused, usub Euroopa innovatsiooniakadeemia direktor Alar Kolk 

 pPeaminister Taavi Rõivas arvab, et ehk-
ki oleme majanduslikus seisakus, ei tu-
leks meil niivõrd hakata kõiki asju teisi-
ti tegema, kuivõrd teha asju samamoo-
di, aga paremini. Mis teie sellest arvate? 
Jah, ma arvan, et peaministril on suuresti 
õigus. Küsimuse asetus, et mida riik saab 
teha, ei ole õige. Eestis on üks maailma 
avatumaid majandusi ja sellega ongi suu-
rem osa vajalikku tehtud. Ma olen saanud 
aastate jooksul kogemusi, kuidas suured 
riigid Kesk-Euroopas toimetavad, samu-
ti teinud tähelepanekuid Ameerika ja 
Aasia poolelt ning Eesti võib selles osas 
uhke olla.

Palju põnevam on, mida ettevõtjad 
saavad teha. Innovatsioon ja ettevõtete 
kasv ei ela kunagi riigikontorites, see elab 
ettevõtetes. Pigem on küsimus, miks ette-
võtted ei taha innovatsiooniga tegeleda. 
Põhiasi on, kas meil on ettevõtetes pii-
savalt tarkust, kuidas tänapäeval äri aja-
da. Ja üks huvitav innovatsiooniga seo-
tud teema, mille paljud ette-
võtted on endale eesmärgiks 
seadnud, on digiteerimine. 
Ka kõige tavalisematel ette-
võtetel on oma tooteid, vara-
sid ja teenuseid ning ärimude-
leid digiteerides võimalik paa-
ri-kolme aastaga kasvada kolm 
kuni kümme korda.

Üks soovitus mul ongi: 
võtta oma ettevõte ette ja vaa-
data, mida seal saaks digi-
teerida. Kui seda on võima-
lik teha, siis on võimalik pak-
kuda oma tooteid klientidele 
väga erinevates riikides ja pan-
na ettevõte kasvama. Ettevõt-
ted on hakanud digiteerimisest 
ka rohkem huvituma, panka-
dest on näiteks SEB hakanud 
oma klientidele ja idu� rma-
dele eriprogramme pakku-
ma, et innovatsiooni juuru-
tada. Nüüd peavad ka kõige 
traditsioonilisemad ettevõtted 
endalt küsima, kust see inno-
vatsioon tuleb. 

Minu teine praktiline nõuanne ette-
võtjatele oleks, et võtke oma eelarvest 
 7000–10 000 eurot ja pange see raha mõn-
da vingesse koolitusse Stanfordis Califor-
nias või MIT-is USA idarannikul. Minge 

Küsimus pole selles, mida riik saab 
teha teisiti, vaid kuidas ettevõtted 
võiksid uutmoodi tegutseda.  

Priit Simson
arvamustoimetaja

INTERVJUU

Stagnation tähendab inglise keeles majan-
dusseisakut, mis kammitseb praegu ka 
Eestit. Uues sarjas „Seisakumurdjad” 
anname sõna ekspertidele, kes pakuvad 
peale „peenhäälestuse“ muidki võimalu-
si, kuidas Eesti majandusmootor jälle käi-
ma saada.

 pKas meie hariduses on mingi viga, et me 
ei suuda uuele tasemele minna? 
Võiksime korraldada terve konverentsi: 
kas meie haridus on metsas? Kuid siin 
on üks nõrk koht: kogu maailm on mei-
le valla. Kui ei raatsi 7000–10 000 eurot 
kulutada, siis mõne tuhande euroga võid 

sa minna maailmas mis tahes koo-
litusele ja õppida kõige parema-
telt. Täna on haridusturg vaba ja 
sa võid palgata igasuguseid kon-
sultante üle maailma. Haridus 
kui kaup on meile väga hästi kät-
tesaadav.

 p Teaduste akadeemia sügise-
se konverentsi „Teadus kui Ees-
ti arengumootor?” nime lõppu oli 
pandud küsimärk. On ta siis ka lä-

hiperspektiivis mõjuv?
Teadus ei mõju mitte kunagi kiires-
ti. Ravimitööstuses läheb 20 aas-
tat, et saaksime tableti alla neela-
ta. IT-valdkonnas läheb kiiresti, 
aga ka see võtab palju aega. 

Pikaajalises mõttes muidugi 
seab teadus arenguks aluse. Kuid 
kui vaatame Soomet, siis uusi teh-

noloogiaid, mida sealne teadus-
aparatuur suudab luua, võtavad 
ettevõtted kasutusele umbes 2%. 
Enamik ettevõtteid leiab uusi teh-
noloogiaid väljastpoolt riiki. Väga 
raske on uskuda, et Eesti teadus 
suudaks anda suuremale osale 
Eesti ettevõtetele teadmisi ja teh-
noloogiaid, mida neil on järgmi-
sel või ülejärgmisel aastal oma äri 
tegemiseks vaja. Jah, tuleviku mõt-
tes on teadus oluline, aga äri mõt-
tes sealt seda soovitavat 5% kasvu 
küll ei tule. 

Haridus ja teadus on nüüd küll 
riigi roll. Haridus on hügieenifak-
tor: mida rohkem haridusse inves-

teerida, seda targema majanduse saame. 
See ei pruugi kohe mõju avaldada, aga sel-
lega on nagu hügieeniga: kui korra ham-
baid ei pese, siis ega nad järgmine hom-
mik suust ära ei kuku. Aga kui seda küm-
me aastat mitte teha, siis tuleb edaspidi 
rohkem arsti juures käia. 1

Ettevõtjad, palun kirjutage, kus näete 
Eesti majanduse kasvuvõimalusi, 

aadressil arvamus@epl.ee!
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vaadake, mida seal õpetatakse, ja proovi-
ge seda oma ettevõtete peal rakendada. 
See määrab ära, kas meie ettevõtted hak-
kavad targalt kasvama või mitte. Tihti on 
ettevõtetel ka sadat eurot koolituse jaoks 
raske leida. Kui me saame ettevõtted 
sinnamaale, et nad saavad aru, et tar-
kust on vaja, tarvis on investee-
rida, siis need ettevõtted hak-
kavad kiiresti kasvama.
 pEesti Panga hinnangul on 

Eesti tänavune eeldatav ma-
janduskasv 1,2%. Kuidas se-
da arvu hinnata? 
Eesti-suurune riik peaks kas-
vama oluliselt kiiremini, Eesti 
peaks kasvama vähemalt 5%. 
Valitsusel ei ole siin arengus nii 
suurt rolli. Täna võib iga ette-
võte minna suvalisse Euroo-
pa riiki ja hakata seal bisnist 
tegema. Kui me vaatame 
Eesti riigi suurust ja seda, 
milliseid ettevõtteid me 
siia tahame, siis me ei taha 
juurde neid, kes tegelek-
sid tootmisega, sest toot-
mine on Eestis väga kallis. 
Me tahame ettevõtteid, kes 
kiiresti suudaksid võtta glo-
baalse turu mingis nišivald-
konnas. Ja nagu me oleme 
TransferWise’i, GrabCadi 
või kasvõi Skype’i põhjal 
näinud, on nende ettevõte-
te kasvamise kiirused hoo-
pis teised. Sedasorti ettevõt-
ted kasvavad 100% või 200% 
aastas. Ja kui Eesti-suuruses 
majanduses oleks umbes 
20–30 ettevõtet, mis oleksid 
innovatsioonistrateegiat jär-
ginud, ärimudelit uuenda-
nud või oma põhiäri digitee-
rinud, ja kui igaüks suudaks teha 300–400 

miljonit eurot käivet, siis see 
olekski Eesti uus majandus, 
mis tooks 5% kasvu.
 p Mäletan, et 2008. aastast 

hakati kriisi mõjul jõulisemalt 
rääkima, et üks arengufaas on 
läbi, lihtsama toodanguga eda-
si ei saa ja tarvis oleks suu-
rema lisandväärtusega too-
teid. Kas me oleme sinnapoo-
le liikunud? 
2000. aastal kirjutati, et Elco-
teq, allhange ja metallitööt-
lejad on au sees, kasvavad 
kiiresti ja võidavad tiitleid. 
Nüüd me näeme, et Trans-
ferWise ja teised IT-ettevõtted 
on suutnud oma rolli suuren-
dada. Minu arust on vahetus 
toimunud. Hull oleks see, kui 
oleks kõneldud, et parandame 
veel allhanget. Eesti on kõige 
aktiivsem start-up-riik, kus on 
elanike kohta rohkem kiiren-
deid kui üheski teises riigis ja 
need ettevõtmised saavad ka 
rahastatud.

 pMis oleks hea näide sellest, kuidas mai-
nitud digiteerimist on traditsioonilises 
valdkonnas edukalt rakendatud? 
GrabCad on kõige lihtsam näide, mida 
kõik teavad: teha erinevatest insenerila-

hendustest 3D pilte ja neid globaalselt 
jagada. 

Nende kasvuambitsioon ei olnud see, 
kuidas saaks Soome või Läti allhankija-
le inseneriteenust pakkuda. Ambitsioon 
oli kohe, kuidas kogu maailma insene-
ride elu lihtsustada. Tehti kohe koos-
tööd AutoCadiga, kus on kõige kõve-
mad tegijad.

Alar Kolk, Euroopa 
innovatsiooni-
akadeemia direktor

Innovatsioon ja 
ettevõtete kasv 
ei ela kunagi 
riigikontorites, 
vaid ikkagi 
ettevõtetes.

Alar Kolk: majandus peaks kasvama vähemalt 5%


