Akadeemik
Arno Köörna
2.02.1926-21.12.2017
Arno Köörna sündis 2. veebruaril 1926 Nõo alevikus, kus alustas ka kooliteed. 1947. a lõpetas ta Tartu 1.
Keskkooli. Sõja ajal oli pere evakueeritud Tatarimaale, kust naastes astus Arno Köörna Tartu Ülikooli ja
lõpetas selle 1955. a ajaloo alal. Ta jäi tööle kaheteistkümneks aastaks ülikooli juurde poliitilise
ökonoomia kateedri õppejõuna. Oma edasise teadlastee sidus ta majandusprobleemide uurimisega. Alates
1965. aastast siirdus ta teaduste akadeemia süsteemi, kus töötas erinevatel ametikohtadel kokku ligi 40
aastat.
1961. aastal kaitses Arno Köörna Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures majanduskandidaadi väitekirja
„Rahvamajanduse areng Eestis XX sajandi alguses“ ja 1970. aastal samas majandusdoktori väitekirja
„Tööstustoodangu kvaliteedijuhtimise meetodid majanduses“. 1972. aastal omistati talle professori kutse.
Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks majandusteaduse alal valiti Arno Köörna 1972. aastal.
Aastatel 1965−1973 töötas Arno Köörna Eesti TA Majanduse Instituudis, algul teadusdirektori asetäitjana, aastast 1966 direktorina. Aastatel 1973−1982 oli ta Eesti Teaduste Akadeemia teaduslik peasekretär, 1982−1990 asepresident ja 1990−1994 president. Aastatel 1996−1997 oli Arno Köörna
Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Rakendusliku Kõrgkooli LEX rektor, alates 1998 Euroakadeemia
professor ning 2005. aastast emeriitprofessor.
Akadeemik Köörna peamisteks uurimistöö suundadeks olid Eesti majandusajalugu, majandusmehhanismide võrdlev analüüs, kvaliteediökonoomika, teadusökonoomika ning innovaatika. Ta on
avaldanud ligi 200 teadusartiklit, 10 monograafiat ja 3 õpikut.
Eesti taasiseseisvumise ajal osales Arno Köörna majanduseteadlase ja eksperdina ning akadeemia
presidendina mitmete riiklike institutsioonide töös. Ta oli Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe nõukogu
liige ja Ülemnõukogu selle komisjoni esimees, mis tunnistas Eesti inkorporeerimise Nõukogude Liitu
1940. aastal okupatsiooniks. Aastatel 1990−1993 oli Arno Köörna Eesti Teadusnõukogu esimees ja Eesti
teaduspreemiate komisjoni esimees. Kuni viimase ajani oli ta ka mitme rahvusvahelise teadusorganisatsiooni liige.
Arno Köörnat on tunnustatud teaduspreemiaga majandusajalooliste uuringute eest (1970) ning Eesti
Teaduste Akadeemia medaliga (1986). 2006. aastal autasustati teda Valgetähe III klassi teenetemärgiga.
Vabal ajal on akadeemik Köörna harrastanud ujumist ja suusatamist ning osalenud erinevate
rahvusvaheliste heategevusorganisatsioonide tegevuses.
Arno Köörna suri 21. detsembril 2017.

