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SISSEJUHATUS
Käesolev uuring on teostatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel vastavalt
käsunduslepingule nr 1.9-8/16-063. Uuringu viis läbi TTÜ Eesti Mereakadeemia ajavahemikul
aprill – september 2016.
Riiklik arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012-2020“ on Vabariigi Valitsuse kinnitatud valdkondade ülene arengukava, mis koondab strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud
tegevused merenduse arengu soodustamiseks, mille põhifookus on suunatud meremajandusega
seotud tegevustele ja nende mõjudele. Lisaks riiklikule merenduspoliitikale on vastu võetud vastav rakendusplaan aastateks 2014 – 2016, mille kohaselt on kavandatud tegevused, mis aitaksid
saavutada kavandatud viie prioriteedi ning sellega seotud 11 eesmärgi täitmist:
PRIORITEET 1 – Merendussektori ettevõtluskeskkond on ettevõtjasõbralik ja rahvusvaheliselt
konkurentsivõimeline.
Eesmärk 1 – Eesti laevandus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.
Eesmärk 2 – Kaubavood läbi Eesti sadamate on suurenenud.
Eesmärk 3 – Reisijate arv rahvusvahelistel laevaliinidel on suurenenud.
Eesmärk 4 – Eesti laevaehitus ja -remont on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised.
PRIORITEET 2 – Merendus on ohutu, turvaline ja merekeskkonna seisund on paranenud.
Eesmärk 5 – Ohutus ja turvalisus veeliikluses ning sadamates on paranenud.
Eesmärk 6 – Merekeskkonna seisund on paranenud.
PRIORITEET 3 – Avaliku sektori tegevused toetavad merenduse arengut.
Eesmärk 7 – Merenduse korraldus ja seadusandlik baas on tõhusamad.
PRIORITEET 4 – Eesti mereharidus ja teadus- ning arendustegevus on kaasaaegsel tasemel.
Eesmärk 8 – Eestis antav mereharidus kindlustab kõigile merendussektori valdkondadele
vajalike spetsialistide kaasaegse õppe tasakaalustatud mahus.
Eesmärk 9 – Eestis loodud merendusalase teadustöö maht ja kvaliteet on tõusnud.
PRIORITEET 5 – Rannaäärne elu- ja külastuskeskkond on atraktiivne, soodustades mereturismi ja
kohaliku ettevõtluse arengut ning merekultuuripärandit kantakse edasi.
Eesmärk 10 – Mereturism ja merenduse ning randlusega seotud ettevõtlus on arenenud.
Eesmärk 11 – Merekultuuripärandi ja -traditsioonide säilimine on tagatud.
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Pärast merenduspoliitika kehtestamist ei ole süsteemset ning iga-aastast meremajanduse seiret
toimunud, mis võimaldaks põhjalikult käsitleda merendussektori omavahelisi seoseid ning sotsiaalmajanduslikke muutusi. Samas on koostamisel uus Vabariigi Valitsuse tegevuskava aastateks
2017 - 2020, mille raames on oluline kaaluda tarvilikke muudatusi Eesti kui mereriigi merendussektori edasiseks arendamiseks. Andmaks ülevaadet merendussektoris toimunud arengutest,
on käesoleva uuringu eesmärgiks hinnata merendussektori olemasolevat olukorda ning sektori
potentsiaali peamiste sotsiaalmajanduslike näitajate põhiselt. Seejuures on uuringu läbiviimisel
koondatud praktiline ning terviklik soovituste kogum, mis on oluline riigi tasandil merendussektori
arendamiseks.
Oluline on siinjuures täheldada, et käesolev uuring on üks osa suuremast uuringust ning praeguse uuringu alusel kaardistatakse olemasolev olukord (sh piiritletakse sektor), esitatakse üldine
ülevaade merendussektori mõjust Eesti majandusele tervikuna ja hinnatakse sektori potentsiaali.
Pärast käesoleva uuringu teostamist kavandatakse tellida riigieelarvest vastavate vahendite eraldamise korral uuring, milles toimub keskendumine konkreetsetele merenduse alamsektoritele ja
seal probleemide lahendamise võimaluste otsimisele. Samas käesolev uuring on koostatud eesmärgiga, mis võimaldaks valida õiget arengusuunda, saavutamaks maksimaalset sektori kasvu.
Seejuures on lähtutud tellijapoolsest võimekusest otseselt panustada sektori arendamisse.
Lähtudes tellijapoolsest lähteülesandest, on uuringu eesmärgiks leida vastused järgmistele küsimustele:
-

Kuidas defineerida merendussektorit? Mis valdkonnad moodustavad merendussektori?
Kui suur on merendussektori ettevõtete otsene ja kaudne panus Eesti majandusele?
Kuidas riigi tegevused mõjuvad sektori arendamisele?
Mis suunas tuleb arendada sektorit? Mis valdkonnas on kõrgeim arengupotentsiaal?
Milliste tegevustega tasub riigil tegeleda ja milliseid võimalusi luua, et saavutada efektiivset sektori arendamist?

Uuringu koostamisel on järgitud tellijapoolset lähteülesannet, kus esmalt on antud ülevaade kasutatavast metoodikast ning andmekogumise viisidest, kusjuures peamisena on aluseks võetud
merendussektori klastripõhine käsitlus, andmaks laiemat ülevaadet sektori sisestest ja välistest
seostest. Töö teises osas on koondatud ülevaade, mis võimaldab piiritleda merendussektori ulatust, mille põhjal antakse ülevaade olemasolevast olukorrast ja selle mõjust Eesti majandusele.
Majandusmõju analüüsi tulemusel hinnatakse merendussektori potentsiaali ning koostatakse töö
olulisemad järeldused.
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1

UURINGU METOODIKA JA ANDMEKOGUMISE VIIS

1.1

Klastripõhine käsitlus

Sarnaselt eelnevate uuringutele (Portsmuth, Hunt, Terk, Nõmmela, & Hartikainen, 2011), analüüsidele (Nõmmela, 2012) ning ka riikliku merenduspoliitika 2012 – 2020 (Eesti merenduspoliitika
2012 - 2020, 2012) käsitlusele, on merenduse majandusmõju uuringu teostamisel aluseks võetud
klastripõhine käsitlus. Klastripõhine käsitlusviis annab parema ülevaate merenduse toimimisest ja
merenduses eksisteerivatest mitmekesistest seostest. Sarnast merendussektori klastripõhist käsitlust on aluseks võtnud mitmed antud uuringus analüüsitud Euroopa võrdlusriigid nagu näiteks
Soome, Madalmaad. Samas Eesti merendussektori klastripõhised käsitlused on senini analüüsinud
siiski sektori peamisi sotsiaalmajandusnäitajaid, mitte niivõrd põhjalikult klastripõhiseid seoseid,
mida oleks oluline uurida järgnevas põhjalikus merenduse klastripõhises uuringus nagu seda on
tehtud Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuringus (Kaarna, et al, 2013) või Soome merendus
klastri uuringus. Klastripõhine käsitlus võimaldab saada parema ülevaate klastri omavahelistest
sisestest ja välistest seostest ning klastri muutuste dünaamikast ning selle põhjustest, mis omakorda võimaldab riiklikul tasandil võtta vastu ratsionaalseid otsuseid, et toetada sektori arengut.
Eelmise sajandi 90-ndatest hakati erinevaid majandusvaldkondi vaatlema/uurima klastripõhiselt,
mille majanduskäsitluse alusepanijaks on Michael E. Porter, kes on klastreid määratlenud järgmiselt: „Klaster on võrgustumise vorm teatud kindlas geograafilises piirkonnas, kus ettevõtete
ning institutsioonide seotus tagab teatud koostöömudelid ning tõstab integratsiooni ja selle mõju.
Lisaks on klaster geograafiliselt lähestikku paiknevate ühe valdkonna ettevõtete kooslus, mis teeb
koostööd ja samas konkureerib sisemiselt“ (Porter, 1990).

Valitsus

Ettevõtete strateegia,
struktuur ja konkurents
Nõudlust
mõjutavad
tingimused

Teguritingimused

Seotud- ja tugitööstused

Joonis 1. Porteri teemant (Porter, 1990)
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Võimalus

Teguritingimusteks on inimressursid, füüsilised ressursid, teadmised, kapitaliressursid, infra
struktuur, ajaloolised ja kultuurilised ressursid ning teenustööstuse suurus. Tegemist on tootmisteguritega, millega konkureeritakse konkreetses sektoris. Teguritingimused saab jagada kaheks –
baastegurid ja arengutegurid. Baasteguriks on looduslikud ressursid, kliima, geograafiline asukoht,
demograafiline olukord. Sellised tegurid võivad pakkuda eelist klastri tegevuse alguses. Hiljem
peavad olema nad toetatud teiste teguritega, sh ka arenguteguritega. Arengutegurid on inimeste,
erasektori ja avaliku sektori poolt tehtud investeeringute tulemused ning viivad suure tõenäosusega konkurentsieeliste saavutamiseni teiste, konkureerivate klastritega võrreldes. Arenguteguriteks on kommunikatsioon ja infostruktuur, kvalifitseeritud tööjõud, uurimistöö, tehnoloogia ning
haridus (Joonis 1), (Porter, 1990).
Nõudlustingimuste juures on oluline roll siseturu nõudlusel. See võimaldab paremini mõista kliendi vajadusi ja soove ühelt poolt ja teiselt poolt loob võimekuse ning teadlikud ja nõudlikud kliendid. Võib öelda, et nõudlus mõjutab kvaliteeti ja innovatsiooni.
Seotud ja tugitööstused loovad rahvusvahelise konkurentsivõimega toetavate tööstuste klastrid. Kui
kohalikud toetavad tööstused on konkurentsivõimelised, siis on firmadel võimalik saada parimat,
kuluefektiivsemat ja innovatiivset sisendit. See mõju tugevneb, kui varustajad ise on rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelised. Seotud ja tugitööstused peavad vastama teemandi teiste osade nõuetele.
Ettevõtte strateegia, struktuuri ja siseriikliku konkurentsi juures on olulisteks edu määratlejateks
pikaajaline korporatiivvisioon, mainitud siseriiklik konkurents ja ettevõtte võime kohanduda muutustega. Muidugi võib juhtuda, et pikaajaliste visioonidega eksitakse, mis võib tähendada konkurentsivõime vähenemist. Riigi roll klastrite tegevuses on luua soodne keskkond klastri(te) ja sinna
kuuluvate ettevõtete konkurentsivõimeliseks arenguks.
Eesti merendusklastri uurimisel tuleks eelpool kirjeldatud tegurid arvesse võtta, hindamaks
merendusklastri ja tema alamklastrite potentsiaali.

1.2

Andmekogumise viis

Merendusklastrisse kuuluvate ettevõtete määratlemisel kasutati varasemate uuringute käsitlusi ning
otsustati jätkata sarnase merendusklastri põhise lähenemisega. Eestis on iga ettevõte kohustatud
ennast registreerima äriregistris ning kinnitama oma peamise tegevusala. Tegevusalad on määratud
vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK), mida haldab Justiitsministeeriumi
Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Registrite ja Infosüsteemide Keskus, 2011). EMTAK on Euroopa
Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse (NACE) (ingl Statistical classification of economic
activities in the European Community) Eesti rahvuslik versioon ning on ühtlasi aluseks rahvusvaheliste statistiliste andmete kajastamisel Eurostatis. Esmalt määrati Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatorid (EMTAK), mis moodustavad merendussektori (lisa 1), mis omakorda võeti aluseks
edasiseks ettevõtete põhiseks andmete analüüsiks tuginedes peamiselt Äriregistri andmetele.
9

Merendussektorisse kuuluvate klassifikaatorite määratlemise põhiselt esitati päring Äriregistrisse
ettevõtete järgmiste andmete saamiseks ajavahemiku 2010 – 2014 kohta: töötajate arv, põhitegevusala (EMTAK), kõrvaltegevusala (EMTAK), bilansiaruande, kasumiaruande, rahavoogudearuande
kõik näitajad aasta lõpu seisuga, müügitulu jaotus EMTAKide lõikes aasta lõpu seisuga.
Samas ei võetud kogu EMATAK2008-põhist Äriregistri andmete ettevõtete baasi üks-ühele üle, vaid
täiendavalt viidi läbi ettevõtete (eriline tähelepanu suurettevõtetel) puhul alamklastritesse määramise
analüüs. Täiendavaks analüüsiks kontrolliti ettevõtete andmeid Krediidiinfo (www.e-krediidiinfo.ee),
Bisnode Estonia (www.krediidiraportid.ee), saldoandmike infosüsteemi (https://saldo.fin.ee/), ette
võtete kodulehtede ja aastaaruannete järgi.
Kuigi EMTAKi põhine jaotus on Eesti riigi tasandil küllaltki täpne, siis merendusklastri uurimiseks
oleks vaja kas veel suuremat täpsust või tuleb uuring läbi viia detailsemalt ettevõtte põhiselt. Selle
peamiseks põhjuseks on, et mitmed EMTAKi põhised tegevused on liiga laiad. Näiteks H52241
„Laadungikäitlus“ tegevuse alla kuuluvad: transporditavate kaupade või reisipagasi pealelaadimine sõidukile ja sõidukilt mahalaadimine, laevade lastimine ja lossimine ning kaubavagunite laadimine ja tühjendamine. Seega laevade laadimine ja lossimine on ainult üks osa antud tegevusvaldkonnast ning eeldab iga ettevõtte, mis on Äriregistris märkinud endale selle tegevusvaldkonna,
eraldi vaatlemist teada saamaks, kas tegemist on sadamas tegutseva ettevõttega või mitte. Teine
näide oleks tegevusala R93299 „muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba-aja tegevused“, mille
hulka kuulub ka paljude teiste tegevuste juures jahisadamate käitus. Lisaks võib üks ettevõte osutada sama teenust mitmele transpordiliigile või osutab teenust terve logistilise ahela ulatuses. See
tähendab, et merenduse osakaalu antud ettevõtte töös on raske määratleda. Sarnaselt varasemaga eeldab see jällegi ettevõttepõhist analüüsi. Seetõttu on käesolev uuring keskendunud otsesele merendussektori käsitlusele ning põhjalik EMTAKide ja statistiliste näitajate analüüs tuleks
täiendavalt läbi viia, mis võiks olla üks osa merenduse põhjalikust klastriuuringust.
Lisaks majandusnäitajatele antakse uuringus taustainfot alamklastrite tegevusest, tuues välja mitmeid teisi konkreetset alamklastrit iseloomustavaid näitajaid:
-

laevandus – laevade arv, lipu all sõitvate laevade arv, tööjõu näitajad;
sadamad – kaubakäibed Eesti sadamate ja konkureerivate lähiriikide sadamate kohta;
kalandus ja vesiviljelus – püüginäitajad.
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1.3

Majandusmõju hindamine

Otsese merenduse mõju hindamisel majandusele on vaadeldud otsest mõju SKPle. Selle hindamisel tugineti varasemate uuringute metoodikale (Lennuhooldussektori majandusmõju uuring,
2016) (The role of Maritime Clusters to enhance the strength and development of European maritime sectors, 2008). Osakaal SKPs arvutati ettevõtete 2014. aasta lisandväärtuse (kasum+kulum+
tööjõukulu), alamklastrite kaupa, jagatuna sama aasta riigi SKPga jooksevhindades. SKP osakaalu
teadasaamisel ei võetud arvesse kõiki ettevõtteid, kuna ettevõtete arv alamklastrites oli suur, või ei
olnud võimalik tuvastada arvutuseks vajalikke andmeid. Lõpptulemuse teadasaamiseks ekstrapoleeriti ettevõtete, mis moodustasid vähemalt 80% alamklastri kogukäibest, näitajad kogu antud
alamklastrile. Mõningate alamklastrite olulisemate ettevõtete puhul tuletati tööjõukulu töötajate
arvu teadmisel teiste sama tüüpi ettevõtete tööjõukulude põhjal. Samuti tehti arvutustes veel
mõned erisused:
-

Tallink Grupp ASi näitajad võeti arvesse kontsernina, välja arvatud HTG Investi näitajad,
kontserni siseste seoste keerukuse tõttu;
Nordecon AS andmed võeti vesiehituse alamklastrisse kontsernina täpsemate andmete
pärast;
Vesiehituse alamklastri osatähtsus SKPs leiti: vesiehitus põhitegevusena 100% + vesiehitus muu tegevusalana 15%;
Teeninduse- ja vahendustegevuse alamklastris ekspedeerimisega ja teiste mitte täielikult
merendusele teenust osutavate ettevõtete merenduse osakaal võeti 60%...100%.

Merenduse kaudse mõju hindamisel on aluseks võetud ettevõtete poolt otseselt põhitegevuseks
tehtud kulutused kaupade, toorme, materjali ja teenusete sisseostmise näol ning kulutused, mis
tehti administratiivsete ja muude põhitegevustega otseselt mitteseotud eesmärkide täitmiseks.
Viimati mainitud kulutusteks on raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud. Ettevõtete vahelisi põhjalikumaid seoseid (klastri piires ja klastriväliseid) välja tuua käesoleva uuringu raames oleks olnud liiga detailne
ja antud ajaressurss ei võimaldanud seda. See oleks aga vajalik, saamaks paremat ettekujutust
merendusklastri kui süsteemi toimimisest.
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2

MEREMAJANDUSE PIIRITLUS

Termin „merendus“ on mõiste, mida saab käsitleda mitmeti – seda võidakse käsitleda ainult kui
kaubanduslikku meresõitu või haaratakse sinna ka valdkonnad, nagu kalandus, avameretööstus
jms. Viimastel aastakümnetel on merendust hakatud uurima küll süsteemsemalt, kuid mitte veel
väga põhjalikult. Klastripõhiselt vaadeldakse merendust laiemalt, püüdes haarata pea kõiki vetel
tehtavat, mitmetel juhtudel käsitlevad riigid ka siseveelaevandust merenduse osana.
Käesolevas peatükis tuuakse võrdluse eesmärgil välja teiste riikide klastripõhiseid käsitlusi, nende
riikide peamisi merendusklastri sotsiaal-majanduslikke näitajaid ning seejärel antakse ülevaade
Eesti merendusklastrist ning selle põhisest lähenemisest meremajanduse käsitlusel.

2.1

Euroopa merendusklaster

Euroopa Liidu jaoks on merendus olulisel kohal. Euroopa merendusklastri viimane käsitlus jaotab
merendusklastri valdkonnapõhiselt kolmeks:
1. traditsioonilised merendussektorid (laevandus, laevaehitus, meretehnika, merendusteenused,
hobilaevandus, sadamad, avamere varustamine, sõjalaevastik, siseveelaevandus, vesiehitus);
2. ranna- ning mereturism ja rekreatsioon (ranna- ja kruiisiturism);
3. kalandus (kalapüük, kalatootmine, vesiviljelus).
Euroopas loob merenduses 5,4 miljonit inimest lisandväärtust 485 miljardi euro ulatuses (Blonk,
2015). Euroopa merendussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajadus
rakendada initsiatiivi „Sinine kasv“ - aruka, jätkusuutliku ja kaasava majandus- ja tööhõivekasv
ookeanidel, meredel ja rannikul.
Merenduse tähtsusest Euroopa jaoks näitab ka see, et 75% Euroopa rahvusvahelisest kaubandusest (Study on the Analysis and Evolution of International and EU Shipping, 2015) ja 40% Euroopa Liidu sisekaubandusest toimub meritsi (European Commission, 2016). Nimetatud näitajad on
põhjuseks, miks rahvusvahelises kaubanduses osalevate sadamate areng on Euroopa Liidu jaoks
oluline. Euroopa sadamates töötab 1,5 miljonit inimest. Selleks, et Euroopas saaks välja arendatud üle-Euroopaline transpordivõrk (TEN-T võrgustik), on määratletud 329 võtmesadamat, millede eelisarendamine peaks tagama toimiva sadamavõrgustiku. Toimiv sadamavõrgustik tähendab
ühtlasi seda, et sadamate tegevusse on integreeritud ka teenindus- ja vahendustegevus.
Kogumahutavuse (GT) põhise arvestuse kohaselt kontrollivad Euroopa laevaomanikud 40% maailma laevastikust (European Community Shipowners’ Associations, 2016). Laevandus loob Euroopas 2,3 miljonit töökohta pardal ja kaldal (European Community Shipowners’ Associations, 2016),
mis teeb sellest olulise sektori Euroopa jaoks ning seepärast on oluline, et Euroopa laevandus
oleks maailma mastaabis jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline.
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Kalandus ja vesiviljelus on Euroopas tähtsal kohal, kuna osutab teenust maailma suurimale mere
andide turule, Euroopale. Selleks, et kalandus ja vesiviljelus kasutaks vastavat ressurssi jätku
suutlikult, on Euroopa Liidus vastuvõetud ühine kalanduspoliitika. Vesiviljelus moodustab Euroopa
kalatoodangust 20%.
Laevaehituse alla loetakse Euroopa Liidus suuremate (reeglina merelaevade) laevade ehitust ja
remonti. Euroopas on 150 suurt laevatehast, milles töötab 120 tuhat inimest. Euroopa laevaehitustööstuse käive oli 2012. aastal 60 miljonit eurot (Euroopa Komisjon, 2016).

2.2

Soome merendusklaster

Soome merendusklaster kätkeb endas nii avalikku kui ka erasektorit meretööstust, laevandus
firmasid ja sadamaid (Joonis 2).
SHIPPING
COMPANIES

MARINE INDUSTRY:

OTHER SHIPPINGRELATED BUSINESSES

Material and system suppliers,
turn-key companies,
design offices

MARINE INDUSTRY:

Newbuilding and repair
shipyards, offshore
industry

PRODUCTION OF
RENEWABLE ENERGY AND
CONSTRUCTION ON SEA

MARITIME
CLUSTER

PORTS

PORT OPERATORS

PUBLIC SECTOR

ASSOCIATED FIELDS

Administration, education,
research and product
developement, navy

Finance and
insurance etc.

Joonis 2. Soome merendusklaster (Karvonen, 2016)

Klastri suuruseks arvestatakse 3000 ettevõtet, millest paljud on väga väikesed ning seetõttu käsitleti uuringus „Finnish Maritime Cluster 2020“ 1500 ettevõtet. 2014. aasta andmete põhjal oli
Soome merendusklastri käive 12,7 miljardit eurot. Sellest 7,8 miljardit moodustas meretööstus,
3,3 miljardit laevandussektor ja 1,3 miljardit sadamasektor. Merendusklastri tööhõive oli 484 tuhat inimest ning lisandväärtust loodi 3,8 miljardi euro eest.
Nii Soome kui ka paljude teiste riikide merendusklastri tegevus on väga suuresti sõltuvuses nõudlusest meretranspordis. Soome merendusklastri poolt loodavast väärtusest on umbes 40% seotud
kaupade mereveoga.
Soome merendusklastris pannakse suurt rõhku innovatsioonile ning teadus- ja arendustööle. Kuna
olulise osa merendusklastri väärtusest loob meretööstus, siis vajab just see sektor kvalifitseeritud
magistriharidusega tööjõudu. Valdkonnad, kus vajatakse töötajate teadmisi on projektijuhtimine,
masinaehitus, info-kommunikatsioonitehnoloogia, disain, programmeerimine ja logistika.
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2.3

Madalmaade merendusklaster

Kuna merendusklastritest on nähtavasti enim uuritud just Madalmaade oma (alates 1990-ndatest),
siis ühe näitena on põhjalikumalt vaadeldud just Madalmaade merendusklastrit ja selle näitajaid.
Edendamaks merendusklastrit loodi 1997. aastal Madalmaade Transpordiministeriumi (Ministry of
Transport, Public Works and Water Management) ja Madalamaade laevaomanike assotsiatsiooni
(Royal Association of Netherlands Shipowners) poolt ühisinitsiatiivina „Dutch Maritime Network“.
Madalmaade merendusklaster koosneb järgmistest alamklastritest:
-

laevandus – merelaevandus ja siseveelaevandus;
sadamad;
merendusteenused;
laevaehitus;
merevarustustööstus;
veesport (sh väikelaevaehitus <24 m);
kalandus;
süvendamine, vesiehitus;
avameretööstus ja teenindamine;
merevägi.

Merendusklastris töötab 224 tuhat inimest, mis moodustab 2,4% riigi kogu töötajaskonnast. Merendusklastrisse kuuluvaid ettevõtteid on 12 tuhat. 2013. a oli merendusklastri suurus 49 miljardit
€, lisandväärtust loodi 21 miljardi € ulatuses. Merendusega seotud ettevõtted on suuresti kontsentreerunud riigi lääneossa, Rotterdami piirkonda.
Merendusklaster on Madalmaades riigi keskmiste näitajatega võrreldes edukam. SKP kasv on suurem võrreldes riigi keskmisega (2% vs 0,3%). Merendusklastris on tööhõive kasvanud (+1%), samal
ajal kui muudes valdkondades on see vähenenud (-1,3%). Teadus- ja arendustöösse investeeritakse merendusklastris oluliselt rohkem (3,9% SKPst) kui riigis keskmiselt (2%).
Madalmaade merendusklastri 2006. ja 2013. aasta andmete võrdluses on välja toodud, et tööhõive
on selles ajavahemikus kasvanud süvendamise ja vesiehituse, avameretööstuse, sadamate, laevanduse, merendusteenuste ja merevarustuse sektorites. Mereväe-, laevaehituse-, veespordi- ja
kalandussektoris on tööhõive vähenenud.
Merendusklastris tervikuna nähakse tulevikus tööhõive probleemi, kuna sektor vajab kõrge tehnilise kvalifikatsiooniga inimesi, keda on aga raske tööturult leida. Tööhõive probleemi tekkimise
peamiseks põhjuseks on tööjõu vananemine.
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Madalmaade merendusklastrit võib lugeda üheks Euroopa tugevamaks. Eduka arengu aluseks
loetakse koostööd ja võrgustumist ning poliitilist huvi ja toetust klastri arendamisel. Samuti võib
välja tuua Madalmaade merendusklastri globaalset haaret ning tugevat koostööl põhinevat kultuuri, mis võimaldab koos võrgustumistegevustega saavutada silmapaistvat tehnoloogilist arengut
ning edendades valdkondadevahelist ning avaliku ja erasektori partnerlust.
Madalmaade sadamate infrastruktuuri loetakse Maailma Majandusfoorumi aruande „The Global
Competetiveness Report 2015-2016“ kohaselt maailma parimaks. Sama arvestuse kohaselt on
Eesti 17.; Soome neljandal; Saksamaa 14.; Läti 30.; Poola 67.; Venemaa 75. ja Rootsi 13-ndal kohal.
(Schwab & Sala-i-Martin, 2015)
1994. aastal Madalmaades tehtud uuringus leiti, et enamus laevandussektoris loodavast väärtusest ei teki mitte (riigi lipu all sõitvate) laevadest, vaid kaldal tegutsevate laevandusfirmade
tegevusest. Lisandväärtusest 30% luuakse laevadel ja 70% kaldal. Selle põhjal seati poliitiliseks
eesmärgiks laevaomanikele võrdse/konkurentsivõimelise keskkonna loomine ja hiljem võimaliku
suurema lisaväärtuse loomine laevandusega seotud võrgustikus ning merendusklastris tervikuna.
Kuna merendus oma olemuselt pole selle ajaga muutunud, siis võime sama seose luua ka täna.
(Danish Shipowners’ Association , 2010)

2.4

Eesti merendus, merendusklaster ja meremajanduse piiritlemine

Merendusklastrite ülevaatele tuginedes (Portsmuth, Hunt, Terk, Nõmmela, & Hartikainen, 2011)
(Nõmmela, 2012) saab järeldada, et võrreldes teiste merendusriikidega on Eesti merendussektorit terviklikult uuritud suhteliselt vähe, keskendudes peamiselt sektori laiaulatuslikule käsitlusele,
kuid ilma põhjalikumalt analüüsimata alamklastrite omavahelisi seoseid ja sõltuvust. Tuginedes
senistele uuringutele ning teiste riikide näidetele, saab Eesti merendusklastri jagada järgmisteks
alamklastriteks, mis on võetud ka käesoleva uuringu lähtealuseks:
-

laevandus;
sadamate töö;
kalapüük ja vesiviljelus;
laevaehitus;
vesiehitus ja süvendamine;
huvilaevandus ja rekreatsioon;
merendusalane teenindus- ja vahendustegevus;
avalik sektor, teadus ja haridus.

Alamklastrite omavahelised seosed on välja toodud joonisel 3.
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Agenteerimine
Prahtimine
Lootsiteenus
Ekspedeerimine

AVALIK SEKTOR, HARIDUS JA TEADUS
KALAPÜÜK

MERENDUSALANE TEENINDUS
LAEVANDUS

Sadamavaldaja
Sadamaoperaator

HUVILAEVANDUS

SADAMATE TÖÖ

Üldehitus
Remont ja hooldus

Merekalapüük
Mageveekalapüük
Vesiviljelus

VESIEHITUS

LAEVAEHITUS

Veetranspordivahendite
rentimine

Laevade ehitamine
Remontimine
Seadmestamine

Joonis 3. Eesti merendusklastri alamklastrite vaheliste seoste kaart ja alamklastrite olulisemad tegevused
(Nõmmela, 2012)

Varasemates Eesti-põhistes uuringutes oli sadamate alamklaster jaotatud kaheks: sadamad ja sadamaoperaatorid (Portsmuth, Hunt, Terk, Nõmmela, & Hartikainen, 2011), kuid viimases käsitluses ühildati kahe alamklastri näitajad, kuna kõigi sadamategevuste puhul ei ole võimalik selgelt
eristada sadama ja sadamaoperaatori tegevusi (Nõmmela, 2012). Lisaks annab nende kahe alamklastri liitmine terviklikuma sadamate käsitluse.
Meremajanduse määratlemisel tuleb arvesse võtta, et mitmed meremajanduse põhitegevused
on tihedalt seotud teiste teiste tegevusvaldkondadega, teiste tegvustega ning nad ei kuulu ainult
meremajanduse alla – seetõttu tuleb tegevusi vaadelda interdistsiplinaarselt.
Klastri selliselt käsitlemine ei haara paraku kõiki merendusega seotud tegevusi. Sarnaselt varasemate uuringutega jääb keeruliseks piiri määratlemine merendusega seotud valdkondade osas.
Kui vaadata Joonist 4, võib välja tuua mitmeid tegevusi (nt kindlustus), mida on keerukas mõnda alamklastrisse paigutada, kuid mis on samas olulised merendussektori kui terviku toimimise
seisukohalt. Eraldi küsimusena tuleb käsitleda, kui palju mõningad tegevused merendussektori
näitajaid mõjutavad, kuna mitmetel puhkudel Eesti kontekstis võib olla, et antud tegevuse maht
ja käive ei ole piisavalt suur või see puudub üldse. Samas üldise süsteemi toimimise seisukohalt
on merendussektoriga haakuvad tegevused olulised ning Eestis merendussektori arenedes ja kasvades võidakse neid tegevusi või teenuseid osutama hakata. Näiteks Eesti laevaregistrisse laevade lisandumisel ja Eestis tegutsevate laevandusettevõtete arvu kasvamisel tekib suurem nõudlus
mereõiguse, merekindlustuse ning spetsiifilise finantseerimisteenuse järele.
Tulevikku vaadates võib tekkida vajadus käesolevas uuringus kasutatud alamklastri jaotust ümber vaadata. Üks ümberhindamist vajav alamklaster on teenindus- ja vahendustegevuse klaster,
mis hõlmab endas väga erinevaid tegevusalasid, nagu nt ekspedeerimine, mehitamine, klassifikatsiooniühingud jmt ning alamklastri jaotamine annaks selgema ettekujutuse alamklastrist ja tema
seostest. Merelise ruumi kasutamine, nt tuuleparkide tegevus on üks valdkond, mida edaspidi
tuleb Eesti merendusklastri käsitlemisel arvestada, kuna Euroopa merendusklastri ja teiste riikide
merendusklastrite käsitluses on avamere varustamine eraldiseisev tegevusvaldkond.
Merendussektor piiritleti ning seostati EMATAK2008 klassifikaatorite ja tegevusaladega, juhindudes varasematest uuringutest ning autorite hinnangutest vastavalt lisale 1.
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3

ÜLEVAADE MERENDUSSEKTORI HETKEOLUKORRAST JA
MÕJUST EESTI MAJANDUSELE

3.1

Laevandus

Laevandust saab määratleda kui siseriiklikku ja rahvusvahelist kaupade ja reisijate vedu veekogudes – veod kontinentide vahel, lähimereveod, veod sisevetel.
Merendusklastri seisukohalt kuuluvad laevanduse alamklastrisse ainult laevandusega tegelevad
ettevõtted. Samas, kui vaadelda laevandust kui eraldi tegevusvaldkonda (Joonis 4), siis on tegemist keeruka süsteemiga, mis koosneb lisaks laevandusfirmale paljudest erinevatest täiendavatest
tegevustest, mille tulemusel tagatakse laevandussüsteemi edukas toimimine. Mitmed tegevused,
mis on seotud laevandusega, kuuluvad teiste merenduse alamklastrite hulka. Lisaks on laevandusega seotud mitmed kaudsed tegevused ja mõjutajad (kindlustus, finantseerimine), mida merendusklaster otseselt ei hõlma.
Laevanduse keskseks ettevõtteks on laevandusfirma, omades või prahtides laevu kaupade ja/
või reisijate veoks. Lisaks laevandusfirmadele kuuluvad antud süsteemi veel mitmed tegevusalad
(Joonis 4).

Laeva registrid ja
lipuriigi kontroll

Sisenemissadam ja
laevakontroll (Port
State Control)

Laevaehitus
Finantseerimine pangad, börsid jm
finantsinstitutsioonid

Riiklikud ja
rahvusvahelised
regulatsioonid (loovad
institutsioonid)
Laevamaaklerid jaagendid

Laevandus

Kaubasaatjad ja
ekspediitorid

Merenduskohtud,
mereõigusjuristid,
arbitraaž

Laevaremont ja hooldus
Laeva sürvei/
ülevaatused ja
klassifikatsiooniühing

Punkerdamine jm
laevade
varustamine
Kaupade käsitlemine,
reisijate
teenindamine

Sisenemissadamad ja
sildumisoperatsioonid
(lootsimine,
pukseerimine jms)

Kindlustus

Laevade järelturg,
laevade utiliseerimine

Joonis 4. Laevanduse seosed (Shuo Ma “Maritime Economics”, kohandanud Hunt, T.)
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Oluline on seejuures rõhutada, et sõltumata sellest, kas tegemist on merendusklastrisse kuuluva
tegevusega või mitte, vajavad mainitud tegevused merendusalaseid teadmisi ja kogemusi ning
vastava valdkonna spetsiifika valdamist (nt mereõiguse spetsialistilt eeldatakse nii juriidiliste kui
ka laevanduse spetsiifika tundmist).
Üldiselt võib laevandusele osutatavaid teenuseid jagada kaheks:
1. Laevadele osutatavad teenused lähtudes laeva asukohast – külastussadamas (nt Eesti sadamaid külastavad laevad).
2. Mõne kindla riigi lipu all sõitvatele laevadele ja laevafirmale osutatavad teenused sõltumata
laeva asukohast.
3.1.1 Eesti laevandus
Eesti laevandussektoris domineerivad reisijateveoga tegelevad ettevõtted. Ettevõtteid, mida võib
siia alamklastrisse liigitada, oli 2014. aastal 66 (Joonis 5) ning nende ettevõtete müügitulu oli 2014.
aastal 1,04 miljardit € (Joonis 6). Üllatavalt kõrge on ettevõtete arv, milles on märgitud 0 töötajat,
kuid mille müügitulu on samaaegselt märkimisväärne.
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Joonis 5. Laevanduse alamklastri ettevõtete jagunemine töötajate arvu järgi 2014. a

18

1 000 000 000

921 500 000

900 000 000
800 000 000
700 000 000
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0

79 494 410

26 300 302

5 706 999
0

1-9

10-49

63 473 704
50-249

250+

Joonis 6. Laevanduse alamklastri ettevõtete müügitulu (€) jagunemine ettevõtete suuruste põhiselt 2014. a

Äriregistri põhjal on müügitulult suurim ettevõte Tallink Grupp. Kontserni 2014. aasta käive oli
921,5 miljonit € (Tallink Grupp, 2015), töötajaid 6654 (Tallink Grupp, 2015). Müügitulult suuremad
ettevõtted on veel Väinamere Liinid OÜ (24 miljonit €), AS Alfons Hakans (23,6 miljonit €), AS Saaremaa Laevakompanii (19,5 miljonit €).
Laevanduse alamklastrisse kuuluvate ettevõtete nimekirjas ei ole mitmeid firmasid, mis opereerivad laevadega, kuid laevadega seotud ettevõtted ei ole registreeritud Eestis ning Eestis tegutsev
firma on määratletud mõne muu EMTAK-i koodiga. Näiteks Hansa Shipping OÜ opereerib 24 laevaga välislipu all (Hansa Shipping, 2016), samas kui Äriregistris on ettevõtte tegevusalaks pandud
„mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine“. Antud näide selgitab, kui keerukas on
anda selget ülevaadet merendusega seotud ettevõtetest ning nende tegutsemise ulatusest. Laevanduse võtmeteguriks on laevad ning nende kuuluvus lipuriigi alla. Eesti laevaregistri põhiselt on
teada, kui palju laevu on registreeritud Eestis ning kui palju laevu sõidab Eesti lipu all (Joonis 5).
Sarnaselt varasematele laevandust käsitletavatele analüüsidele on välja toodud vajadus tugevdada Eesti laevanduse konkurentsivõimet eesmärgiga suurendada Eesti lipu all sõitvate laevade arvu
(Naaber, Eesti laevandussektori konkurentsivõime tugevdamine, 2014). Vastavasisuline Eesti laevanduse konkurentsivõime töörühm on moodustatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel, mille eesmärgiks on hiljemalt 30. novembriks 2016 valmistada ette Vabariigi
Valitsusele esitatavate ettepanekute eelnõud Eesti laevandussektorile suunatud maksukeskkonna
muutmiseks, sh arvestada laevapere liikmete tulumaksu, sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu määrade muutmise ning laevandusettevõtetele tulumaksu alternatiivina tonnaažimaksu
sisseviimise võimalusega. (Töögrupi moodustamine Eesti laevandussektori konkurentsivõime analüüsimiseks, 2016)
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Tulenevalt laevanduse konkurentsivõime täiendavast riigipoolsest käsitlusest antakse käesolevas
uuringus lühiülevaade Eesti laevandusest lähtudes laevade arvust ning suurusest. Tuginedes laeva
kinnistusraamatu andmetele ning Veeteede Ameti laevade registri põhiselt saab järeldada, et laevade hulga osas on toimunud märgatav kahanemine (v.a reisilaevad), kuid samas oluliselt väiksemas
languses on laevade teised summaarsed näitajad, nagu kogumahutavus, puhasmahutavus ning dedveit, mis viitab laevade suuruse kasvule, mis on ühtlasi ka globaalne trend (joonis 7, joonis 8).
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Joonis 7. Laevaregistris olevad laevad, GT 100+ (Statistikaamet, 2016)
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Joonis 8. Registris laevapereta prahitud laevad (Statistikaamet, 2016)

20

2000 2005 2010 2015
Dedveit, tuh
0,3
0,8
194,9
25,0

0,0 0,4 0,4
0,0 0,0 0,0
8,7 6,5 0,0
32,2 48,6 48,4

3.1.2 Laevanduse tööjõud
Laevanduses tegutseva tööjõu saab üldjoontes jagada kaheks: laevapere (kapteni juhtimisel laeval
töötavad ning munsterrolli möllitud inimesed) ning kaldapersonal.
Laevapere tagab iga konkreetse laeva toimimise vastavalt tema eesmärgile ja kehtivatele normidele. Laevapersonalile kehtivad koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord
on kehtestatud riiklike õigusaktidega (Meresõiduohutuse seadus, 2016), miinimumnõuded tulenevad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt välja töötatud „Meremeeste väljaõppe,
diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelisest konventsioonist” (ingl k International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ehk STCW
Convention) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist „Meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta“ (Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, 2008). Laevapere liikmetele kehtivad mitmesugused valdkonna spetsiifikast lähtuvad nõuded – näiteks nõuded väljaõppele, haridusele, täiendusõppele, tervislikule seisundile jms.
Kaldal töötav personal tagab laevastiku ja laevade võimalikult efektiivse tegutsemise, laevade vastavuse kehtivatele nõudmistele, mis peavad tagama meresõidu ohutuse, turvalisuse ja majandusliku toimimise. Laiemalt võttes ei tähenda kaldapersonal ainult laevafirma töötajaid, vaid toodud
tegevusvaldkondade esindajaid (Joonis 4). See omakorda võimaldab järeldada, et 1 töökoht merel,
laeva pardal loob mitu töökohta kaldal. Ka hollandlased on arvestanud, et 1 töökoht merel loob 3
töökohta kaldal (Eesti laevandussektori konkurentsivõime tugevdamine, 2014). Taani Mereadministratsiooni andmetel on merendusklastris hõivatud 80 tuhat inimest, neist 12-14 tuhat laevadel
ehk suhe üks merel 5…6 kaldal (Danish Maritime Authority, 2016). See tähendab, et suur osa
laevanduse poolt loodud lisaväärtusest tekib mitte merel, vaid kaldal, laevade tegutsemist toetades. Selleks, et kaldal suudetaks kvaliteetset teenust osutada, on tarvilik omada merendusalaseid
teadmisi-oskusi ja kvalifikatsiooni. Sageli jätkavad laevapersonali liikmed karjääri maal erinevatel
positsioonidel (sadamakapten, operaatorid, koolitajad jms) nii avalikus- kui ka erasektoris.
Mitmetes merenduse tööjõudu käsitlevates uuringutes (BIMCO, 2016)(Rozeik, Rell, Kupts, & Batueva, 2015) on välja toodud kvalifitseeritud tööjõu puudus lähitulevikus, mis kehtib nii laeva- kui
kaldapersonali osas. Rahvusvaheliste merendusorganisatsioonide, BIMCO ja International Chamber of Shipping poolt tehtud uuring toob välja nõudluse kasvu meremeeste järele kaubanduslikus
meresõidus (BIMCO, 2016). Nõudluse kasv on kõrgemat kvalifikatsiooni omavatele ohvitseridele
oluliselt suurem kui madalamat kvalifikatsiooni eeldava reakoosseisu seas. Selle üheks põhjuseks
on kindlasti laevade muutumine järjest keerukamaks elektroonika, automaatika ja IKT lahenduste
osas. Näiteks järjest levinumaks muutub laeva automaatikaseadmete toimimise jälgimine kaldalt.
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Joonis 9. Meremeeste nõudluse ja pakkumise muutus maailmas. (BIMCO, 2016)

Kõnesolevas uuringus vaadeldi ka nõudluse-pakkumise suhet tulevikus aastatel 2020 ja 2025. Uuringu kohaselt oleks aastal 2020 nõudlus laevaohvitseride pakkumisest suurem 92 tuhande võrra
ja aastal 2025 147,5 tuhande võrra. See tähendab ühest küljest, et maailmas on selge nõudlus
kõrgelt kvalifitseeritud meremeeste järele ka tulevikus. Teisest küljest on see selge märk, et laevandusfirmad on järjest rohkem huvitatud lahendustest, mis vähendaksid nende vajadust inimeste
järele. See oleks üks võimalikke uurimissuundi merendussektori ja teadus-arendusasutuste vahel
nii elektroonika, automaatika, IKT kui ka teistes valdkondades interdistsiplinaarselt.
Laevandusega seotud tööjõu puhul tuleb rääkida välisriigi lipu all sõitvatest Eesti meremeestest.
Suur osa Eesti meremeestest töötab välisriigi lipu all sõitvatel laevadel. Samas nende meremeeste
alaliseks elukohaks on üldjuhul Eesti (Kuuse & Kopti, 2016), kus asuvad ka nende pered ning see
tõttu suur osa nende meremeeste teenitavatest sissetulekutest tarbitakse Eestis.
Saamaks teada, kui suur summa orienteeruvalt seeläbi Eesti tarbimisse lisandub, korrutame välisriigi lipu all sõitvate meremeeste arvu nende aastase ligikaudse töötasuga. Eesti Veeteede Ameti
poolt peetavasse meremeeste registrisse oli 2015. aasta oktoobri seisuga kantud 9065 meremeest
(Naaber, 2016). Konsulteerides Eesti Veeteede Ameti arendusjuhi Eero Naaber-iga, võib öelda,
et välisriigi laevadel sõidab 4000-5000 inimest (Naaber, 2016). Arv on ligikaudne, kuna Veeteede
Amet välisriigi lipu all sõitvate meremeeste üle otsest arvestust ei pea.
Meremeeste keskmise töötasu aluseks võtame 2845 €, mis on saadud 100 Saksamaa laevaomaniku palgaandmete analüüsimisel 2013. aastal tehtud uuringust (Naaber, Eesti laevandussektori
konkurentsivõime tugevdamine, 2014). Kuna mõne aasta jooksul on palgad mõnevõrra tõusnud,
siis võtame arvutusse 3000 €. Meremehed ei tööta merel terve aasta, vaid osaliselt. See aeg on
reeglina vähemalt 6 kuud. Kodus oldud aja eest võivad meremehed palka saada, võivad ka mitte.
Arvutustesse võtame, et meremees saab töötasu 7 kuu eest. Selliselt saame, et meremeeste summaarne teenitud brutotöötasu aastas on 84…105 miljonit €.
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3.2

Sadamad

Sadamad on merenduse lahutamatud osad. Sadama suurus, taristu, taristul olevad seadmed ja rajatised sõltuvad iga sadama eripärast ja otstarbest. Eraldi saame vaadelda kommertssadamaid (nt
kaubasadamad – kaupade laadimine-lossimine ja kaupadele lisaväärtuse andmine; laevaremondi
ja –ehitussadamad – laevade remont ja laevade ehitus; kalasadamad – püügi lossimine, ladustamine, esmane töötlemine) ja sadamad, millede tegevuse eesmärgiks ei ole kommertstegevuse
arendamine (riigi ülesandeid täitvad sadamad, varjesadamad jms).
Käesolev uuring vaatleb just kommertssadamaid. Alamklastrisse on arvestatud sadamad sõltumata nende otstarbest (Joonis 10). Tooniandvamad on kauba- ja reisijateveoga tegelevad sadamad.
• Vedellast
• Kuivpuistlast
Kaubaveod • Konteinerid
• Tükklast
• Ro-ro

Reisijate
veod

Sadama
üldsus Port
Community

• Liinireisijad
• Kruiisireisijad

Laevaehitus • Laevaehitus
ja -remont • Laevaremont

• Harrastuspüük
Kalandus, • Püük siseveekogudel
vesiviljelus • Rannapüük
• Traalpüük
• Ookeanipüük
Huvi
• Külalissadam
laevandus • Kodusadam

Joonis 10. Sadamaga seotud tegevused (koostanud Hunt, T.)

Kaubasadamad moodustavad tänapäeval keerulise ettevõtete võrgustiku, mille keskuseks on sadamavõim. Sadamavõimul nähakse tänapäeval keskset rolli antud sadama edukas ja jätkusuutlikkus tegutsemises, tuues kokku sadamas tegutsevad erinevad osapooled, luues soodsa keskkonna
kauba- ja infovahetuseks ehk teisisõnu – sadamavõimul on sadama üldsuse või kogukonna (Port
Community) loomisel keskne roll.
Kaubasadamate puhul on oluline ka rõhutada, et tänapäeval ei konkureeri mitte ainult sadamad
omavahel, vaid konkureerivad transpordikoridorid nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt, mis tähendab, et tänapäeva sadamad peavad tihedat koostööd tegema osapooltega, mis tagavad sadama soodsa ja konkurentsivõimelise ühenduse tagamaaga. Sellisteks teisteks osapoolteks on
näiteks raudtee- ja autovedudega tegelevad ettevõtted, logistikafirmad, aga ka näiteks kohalikud
omavalitsused ning riiklikud ametiasutused.
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Rahvusvahelise kaubaveo puhul konkureerivad eri riikide sadamad samade kaubavoogude osas.
See tähendab, et kuigi konkureeritakse rahvusvahelisel turul, sõltub sadamate ning laiemalt –
transpordikoridoride edukas tegutsemine paljudel juhtudel riiklikest regulatsioonidest ja poliitikatest.
Määrava tähtsusega sadamate arengus on sadama tagamaa areng – määrab ära võimalikud kaubavood, nende suunad, suurused ja struktuurid. Seejärel tuleb vaadata võimalikke ja alternatiivsed transpordikoridoride ning transpordikoridoride valiku olulisi kriteeriume: lisaks hinnale kauba
liikumise sujuvus, üldine kvaliteet (nt kauba säilivus), ajatundlikemate kaupade puhul kiirus. Nende Eesti sadamate jaoks, mis on ennast määratlenud transiitvoogude teenindajatena, tagamaaks
Venemaa, Kasahstan jt, on olulisteks küsimusteks Venemaalt ja Venemaale liikumise sujuvus, võimalikud takistused piiril, administratiivsed takistused jne. Samuti on nende sadamate jaoks olulised arengud konkureerivates sadamates piiri taga. Olulisemad neist on Ust-Luuga, St Peterburg
Venemaal, Kotka ja Hamina Soomes, Riia ja Ventspils Lätis, Klaipeda Leedus.
Reisijate vedusid saab jagada:
-

-

Liinireisid – regulaarselt, kindla ajagraafiku alusel toimuvad reisijateveod kindlate sadamate vahel. Reisi eesmärk on reisijate transportimine ühest sadamast teise.
Kruiisireisid – reisijad on laevas puhkamise, vaba aja veetmise, elamuste saamise eesmärgil. Laev võib reisil külastada mitmeid erinevaid sadamaid või ei külasta teisi sadamaid
peale väljumis- ja saabumissadama. Mitme külastussadamaga kruiisireisi puhul maabuvad reisijad vahesadamates vaatamisväärsustega tutvumiseks, ostlemiseks või pööringuks.
Võib öelda, et vahepealseid sadamaid võib käsitleda reisile lisaväärtust andvate osadena.
Segavariant liini- ja kruiisireisidest. Laev sõidab kui tavaline liinilaev. Osa reisijatest ei välju
sihtsadamas vaid jäävad laeva nn kruiisile.

Eduka reisisadamana tegutsemise aluseks on sadama asukoht reisijate voogude suhtes. Kas asub
sadam soodsas asukohas linna ja sihtsadama (-linna) suhtes (Vanasadam) või optimaalseimas asukohas voo liikumise suhtes (Virtsu). Kruiisisadamana tegutsemise täiendavaks eelduseks on see,
mida sadam ja sadama ümbruskond (reisijatele) pakkuda suudab, nt ajaloolised vaatamisväärsused (Tallinna vanalinn), loodus (Arktika) ning asukoht teiste kruiisisadamate suhtes.
Reisijateveo teenuse osutamisel saab liinireisid jagada kaheks: riigisisesed ja rahvusvahelised liinireisid. Liinireisidel on sihtgrupiks valdavalt kohalik elanikkond, kruiisireiside puhul on sihtgrupp
märksa laiem – terve maailm, rõhuasetusega rikkamatele, ostujõulisematele piirkondadele. Samas ei saa tänapäeval kruiisireise pidada luksustooteks või pensionäridele suunatud tooteks.
Külastatav kruiisisadam ja linn saavad mitmekülgset kasu. Tulu saavad turismifirmad, jaekaubandusettevõtted, muuseumid, transpordifirmad (bussifirmad, taksofirmad, jalgrattarent jms), laevadele teenust osutavad ettevõtted (nt laevaagendid, laevade varustaja ehk shipchandler, punkerdamisfirmad, jäätmekäitlusettevõtted) jpt. Täiendav tulu tekib, kui sadam on kruiisireisi algus- ja/või
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lõpppunkt või kui sadamas toimub reisijate vahetus ehk pööring. Sellistel juhtudel saavad kruiisiturismist kasu ka lennuväljad (reisijad saabuvad ja lahkuvad) ja majutusasutused (sageli saabuvad
reisijad vähemalt päev varem).
3.2.1 Sadamas osutatavad teenused
Sadamates osutatavad teenused sõltuvad suuresti sadama otstarbest. Kuna sadamate alamklastris
vaadeldakse kauba- ja reisijateveoga tegelevaid sadamaid, siis nendes sadamates osutatavateks
teenusteks on teenused laevadele – sildumisteenused, lootsi- ja pukseerimisteenused, laevade
laadimine-lossimine, varustamine toidu ja veega, punkerdamine, jäätmete vastuvõtt laevadelt – ja
kauba teenindamisega seotud teenused – kaupade laadimine, lossimine, ladustamine, kaupadega
seotud täiendavate logistiliste lisateenuste pakkumine – ja reisijate teenindamisega seotud teenused – reisijate liikumise organiseerimine laevalt ja laevale, ootealade ning transpordiühenduste
tagamine.
Kes sadamates eelpool mainitud teenuseid osutavad, sõltub suuresti antud riigi seadusandlusest
ja poliitikast ning sadama omandivormist (landlord, tool või service-port). Mainitud omandivormid
määratlevad, kas infrastruktuuri, superstruktuuri ja/või stividoritöödega tegeleb sadamavõim (mis
reeglina kuulub riigile või kohalikule omavalitsusele) või operaator (reeglina erafirma). Suuremad
sadamad tegutsevad Eestis landlord sadama põhimõttel kui teenindavad kaubavooge. Suurimas
Eesti reisisadamas – Vanasadamas, organiseerib reisijate teenindamist sadama omanik ise ehk AS
Tallinna Sadam.
3.2.2 Eesti sadamad
Eestis on sadamaregistri andmetel 196 sadamat, neist 47 sadamat ja 154 väikesadamat (väikesadamad ja väikesadamad tasuliste teenusteta) (Sadamaregister, Veeteede Amet, 2016), millest
omakorda kaubasadamaid on 27 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2016).
Kaheksa sadamat kuuluvad üleeuroopalisse transpordivõrgustikku, TEN-T võrgustikku. Neist AS
Tallinna Sadama koosseisus olevad Vanasadam, Muuga sadam ja Paljassaare sadamad kuuluvad
Tallinna nime all põhivõrku ning üldvõrku 7 sadamat – Heltermaa, Kuivastu, Pärnu, Paldiski Lõunasadam, Rohuküla, Sillamäe, Virtsu. (European Commission, 2014)
Sadamate alamklastri 2014 aasta müügitulu oli 460 milj €, andes tööd 2500 inimesele. Praegusel
hetkel on valimist välja jäänud Neste Eesti AS ja Nynas AS, kes tegutsevad Muuga sadamas operaatoritena, kuid kes on oma põhitegevuseks määratlenud vastavalt mootorikütuste hulgimüük ja
muude vahetoodete hulgimüük. Neste Eesti AS-i muud tegevusalad Krediidiinfo andmetel on mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus ning vedelike ja gaaside ladustamine. Seega ei tule EMTAKi
järgsete tegevusaladega välja seost sadamatega, kuigi see on olemas. Seepärast saame eeldada, et
sadama alamklastrisse kuuluvate ettevõtete käive, töötajate arvud ning osakaal SKPsse on kaudselt
suuremad. Neste Eesti AS-i käive oli 2014. aastal 360,5 milj € ja Nynas AS-i käive 33,8 milj €.
25

Alamklastri suurimad ettevõtted käibe poolest 2014. aastal olid:
-

AS Tallinna Sadam, 90,8 milj €, 254 inimest;
AS Vopak E.O.S., 87,6 milj €, 254 inimest;
AS DBT, 32,5 milj €, 187 inimest;
Vesta Terminal Tallinn OÜ, 31,8 milj €, 132 inimest 2012. aastal;
Transiidikeskuse AS, 23,1 milj €, 274 töötajat.

Käibe poolest suurimad ettevõtted ning järgmised kolm – Sillamäe Sadam AS, Eurochem Terminal
Sillamäe AS ja Paldiski Sadamate AS on kõik seotud transiitvoogude teenindamisega, mis näitab, et
Eesti suuremate sadamate ning nendes tegutsevate firmade jaoks on transiitvood olulised. Nende
ettevõtete käive moodustab 80% sadamate alamklastrite ettevõtete käibest.
Suuremateks tööandjateks on veel Palsteve OÜ (175 töötajat), Sillamäe Sadamate AS (142 töötajat) ja
Esteve Terminal (140 töötajat).
Kuigi enim ettevõtteid on töötajate arvuga 10-49 (Joonis 11), siis alamklastri käibest 44% ehk 200
mln € annavad suured ettevõtted, töötajate arvuga 250 ja enam (Joonis 12).
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Joonis 11. Sadama alamklastri ettevõtete jagunemine töötajate arvu järgi 2014. a
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Joonis 12. Sadamate alamklastris tegutsevate ettevõtete müügitulu (€) jaotatuna töötajate arvu järgi 2014. a
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3.2.3 Kaubaveod
Eesti sadamate osa Läänemere sadamate kaubakäibest on 5,5% (Joonis 13), millest veel väiksem
on Leedu oma.

Joonis 13. Riikide sadamate kaubakäibed 2014 koos Venemaaga, mln t. (Eurostat, 2016), (Ассоциация
морских торговых портов, 2016)

Eelpool joonisel välja toodud sadamate kaubakäibe üpriski madal osakaal näitlikustab ka allpool
oleval joonisel, kus Läänemere idakalda sadamatest on Tallinna Sadam aastate jooksul positsioone
kaotanud (Joonis 14).
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Joonis 14. Läänemere idakalda 10 suuremat sadamat ja Sillamäe kaubakäibed miljonit tonni 2010-1015.
(Koostanud Hunt, T.)

Eesti sadamate summaarne kaubakäive on viimastel aastatel olnud languses, vt Joonis 15 (Statistikaamet, 2016). Langus on suuresti põhjustatud transiitkauba voogude ja laaditava kauba suurest
vähenemisest (10 aasta lõikes -58%, 5 aasta lõikes keskmiselt -10% aastas). Import-eksport kaubavood on 10 aasta jooksul kasvanud 33%. Viimasel viiel aastal kasv olnud keskmiselt 2,5%, seda tänu
kahe aasta (2011 ja 2013) ca 6,5% kasvule.
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Joonis 15. Eesti sadamate summaarne kaubakäive tuhat tonni. (Statistikaamet, 2016)

Kaubagruppidest on vedellast, nafta ja naftasaadused teinud läbi kõige suurema languse (Joonis 16). Teiste kaupade juures selliseid langusi pole toimunud. Transiitvoogude languse põhjuseid
on mitmeid – Venemaa poliitika suunata Vene päritoluga kaubad Venemaa sadamatesse ja Vene
sadamate taristu arendamine (sh Ust-Luga sadama rajamine ja toimima hakkamine), majanduslangus Venemaal, sanktsioonid Venemaa suhtes seoses poliitiliste sündmustega Ukrainas ning
Vene-Eesti poliitilised suhted. Sadamasektoris tegutsevate ettevõtete esindajate hinnangul on sadamate arengut mittesoodustava tegurina välja toodud Eesti riigi poolt kehtestatud veeteetasu
rakendamine. Hinnati, et selle rakendamine mõjus pärssivalt sadamate konkurentsivõimele ning
tasu juurutamise lühike aeg seaduse jõustumisest ei andnud sadamatele piisavalt aega kohanemiseks ning võimalike täiendavate meetmete rakendamiseks.
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Joonis 16. Kaubagruppide käive tonnides 2010-2015. (Statistikaamet, 2016)
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Vedellastide puhul on tegemist kaubagrupiga, mis moodustab enamuse transiidist. Transiitkaupade vähenemine on olnud ootuspärane, kui arvestada Venemaa pikemaajalisemat strateegiat
(Росморпорт, 2013) omamaiste kaubavoogude suunamiseks oma sadamatesse. Ust-Luga sadama
tegevuse käivitumine on Läänemerel aidanud Venemaal kõige paremini seda eesmärki saavutada. Alljärgneval joonisel (Joonis 17) on välja toodud Venemaa Läänemere sadamate ja Eesti kahe
olulisema transiitsadama Tallinna ja Sillamäe summaarse kaubakäibe muutused (baasaastaks
2009=100).
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Joonis 17. Venemaa Läänemere sadamate ja Eesti transiitsadamate (Tallinna Sadama ja Sillamäe) kaubakäivete dünaamika võrdlus, 2009-2015. (Tallinna Sadam, 2016), (Ассоциация морских торговых портов, 2016)

3.2.4 Reisijate veod
Reisijatevedu on Eestis tänu soodsale asukohale ning Eesti geograafilisele iseärasusele hästi arenenud olles Läänemerel 4-ndal kohal peale Taanit, Rootsit ja Soomet, kusjuures Taanil ja Rootsil
ei toimu kõik veod Läänemerel (Joonis 18).

Joonis 18. Reisijate merevedu riigiti 2009-2013, tuhat inimest (Eurostat, 2016)
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Eesti reisijatevood jagunevad liinireisijateks ja kruiisireisijateks. Liinireisid jagunevad omakorda
rahvusvahelisteks ja riigisisesteks (Joonis 19). Peamisteks rahvusvahelisteks liinideks Statistika
ameti andmeil on Tallinn-Helsingi, Tallinn-Stockholm, Paldiski-Kappelskär. Peamisteks riigisisesteks liinideks on Virtsu-Kuivastu, Rohuküla-Heltermaa, Rohuküla-Sviby, Triigi-Sõru, Munalaid-Kihnu, Pärnu-Kihnu.
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Joonis 19. Reisijateveod regulaarliinidel Eestis 2010-2015, tuhat reisijat. (Statistikaamet, 2016)

AS Tallinna Sadama Vanasadam teenindab suurema osa Eestit külastavaid kruiisituriste. 2015. aastal teenindati ettevõtte poolt ca 0,5 mln kruiisituristi (Tallinna Sadam, 2016). Sellega oldi Põhja-
Euroopa arvestuses 8-ndal kohal, Läänemeres 5-ndal (Cruise Lines International Association
Europe, 2016) (Cruise Lines International Association Europe kohaselt loetakse Põhja-Euroopasse
Läänemeri, Island, Norra, Fääri saared, Suurbritannia, Iirimaa ja Euroopa läänerannik kuni Lissabonini). Selle reisijate arvuga omab Eesti 1,6% Euroopa kruiisireisijate turust. Arvestades, et turu
suurus 2015. aastal oli 31,3 mln reisijat ning sellest umbes 16,9 mln jagunevad Itaalia, Hispaania ja
Kreeka vahel, polegi see nii väike (Cruise Lines International Association Europe, 2016).
3.2.5 Stividoriteenused
Stividoriteenuste osutamine on kaubasadamate lahutamatu osa. Eesti sadamates tegutsevate stividorifirmade ja operaatorite tegevus ning nende edukus on otseses sõltuvuses Eesti sadamaid läbivate kaubavoogudega, nii eksport-import kui ka transiitvoogudega. Eriti transiitvoogude teenindamise juures on oluline transpordikoridori erinevate lülide koostöö ja kaubale soodsa, kvaliteetse
ning sujuva teekonna tekitamine. Lisaks stividorifirmadele on teisteks lülideks transpordifirmad,
sadamavõimud, ekspediitorid jt. Oluline on ka riiklike ametkondade töö ja loodud õigusraamistik,
mis võimaldaks kaubal läbi riigi liikuda ilma täiendavate administratiivsete takistusteta.
Eksport-importvoogusid teenindavate stividorifirmade tegevus sõltub kaubavoogudest, millele
nad on spetsialiseerunud. Masskaubaga (v.a tükimasskaup) tegelevad firmad on seotud pigem
toorainetega ja konteiner- ning ro-ro veod on pigem seotud tarbimise või pooltoodetega. Kuna
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rahvusvahelises merekaubaveos on rõhk nihkunud trampvedudelt liinivedudele, siis loetakse riigi
meritsi liiniühenduste arvu oluliseks näitajaks riigi konkurentsivõime hindamisel. Hindamaks riigi
integreeritust liinilaevanduse võrgustikku, on välja töötatud UNCTADi poolt liinilaevanduse ühenduvuse indeks, ingl k Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) Joonis 20.
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Joonis 20. Läänemere riikide ja Madalmaade LSCI 2007-2015. Baasaasta 2004 maksimum väärtus 100.
(UNCTAD, 2016)

3.3

Teenindus- ja vahendustegevus

Alamklaster koosneb väga erinevatest tegevustest – laevade agenteerimine, laevade prahtimine,
ekspedeerimine, liiniagentide tegevus, mehitamine, klassifikatsiooniühingud, laevade varustamine jpm. Nende ühine tunnus on, et nad osutavad teenust teistele merenduse alamklastritele.
Laevade agenteerimine on tegevus, mis on otseselt seotud Eesti sadamaid külastavate laevadega
ning sellega tegelevate ettevõtete edukus on otseses seoses Eesti sadamaid külastavate laevade
arvuga. Agendi teenuseid vajavad pigem välislaevad, kes külastavad Eesti sadamaid harva. Liinilaevadel organiseerivad agendi ülesannete täitmise laevafirmad ise.
Laevade prahtimine on teenus, mis ei eelda laeva füüsilist asumist Eestis. See tähendab, et teenust
võidakse osutada välisriiki.
Osaliselt kehtib eelnev ka kaupade ekspedeerimise kohta. Ekspediitor võib tegeleda kaubaga ja
osutada teenust kliendile, kes ei ole seotud Eestiga või kaubaga, mis ei liigu Eestist läbi. Samas
moodustab suure osa tööst siiski kaupade ekspedeerimine, mis on seotud Eestiga. Ekspedeerimise puhul on eraldiseisev küsimus meretranspordi osakaalu määratlemine, kuna suur osa ekspedeerimisega tegelevaid firmasid osutavad teenust mitmele või kõigile transpordiliikidele.

31

Liiniagent on liinivedusid teostava laevafirma täievoliline esindaja teatud piirkonnas või riigis lepingu alusel.
Mehitamistegevus ehk laevapere vahendustegevus on sageli vahelüli meremeeste ja laevafirmade vahel. Meremeeste vahendamisega tegelevate firmade üle Veeteede Amet arvestust ei pea.
Meretöö seadusest tulenevalt teostab vahendustegevusega tegelevate firmade üle järelvalvet
Tööinspektsioon.
Klassifikatsiooniühingud on rahvusvahelised laevandusorganisatsioonid, mis teostavad kontrolli
laeva tehnilisele seisukorrale ja rahvusvahelistest nõuetest kinnipidamisele alates laeva projekteerimisest kuni laeva utiliseerimiseni.
Suur osa ettevõtetest siin alamklastris on ennast määratlenud kui ekspedeerimisfirmad. Samas
ei ole nende tegevus nii kitsas. Firmad pakuvad sageli laevaagendi teenust, tolliagendi teenuseid,
veokorraldamist maal, merel ja õhus ning ladustamisteenust. Seepärast on antud alamklastri firmade näitajad seotud merendusega ainult osaliselt ning ligikaudne hinnangu andmine on äärmiselt keeruline, eriti veel arvestades ettevõtete suurt arvu antud alamklastris.
Tervikuna teenindus- ja vahendustegevuse alamklastrisse kuuluvate ettevõtete eripära on see, et
paljud ettevõtted osutavad teenust kas mitmele või kõikidele transpordiliikidele ning seepärast on
merenduse osakaalu eristamine raskendatud.
Ettevõtete koguarv antud alamklastris küündis pea tuhandeni (975 ettevõtet) kogu müügituluga
1,94 miljardit € ja tööhõivega 2014. aastal 5169 inimest. Oluline on siinkohal rõhutada, et see kõik
ei teki täielikult merendusega tegelemisest, vaid osaliselt.
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Joonis 21. Teenindus- ja vahendustegevuse alamklastri ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi 2014. a
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Joonis 22. Teenindus- ja vahendustegevuse alamklastri ettevõtete müügitulu eurodes jaotus kõrvutatuna
ettevõtete suurusega 2014. a

3.4

Laevaehitus

Laevaehituse võib jagada kaheks: laevade ehitus ja remont ning väikelaevaehitus. Mõnedes riikides (nt Madalmaad) käsitletakse väikelaevaehitust kui huvilaevanduse üht osa. Kui vaadata Eesti
väikelaevaehitust, siis ei teenindata mitte ainult huvilaevanduse sektorit, vaid ehitatakse ka teenistuslaevu ning laevu, mille mõõtmed ületavad 24 m. Vastavalt Meresõiduohutuse seadusele
arvatakse väikelaevade hulka veesõidukid kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht,
kaater ja muu selline) (Meresõiduohutuse seadus, 2016). Väikelaevaehitus on Eesti merendus
klastris ka üks väheseid, kus on loodud omaette väikelaevaehituse klaster.
Laevade ehituse ja remondi sektoris domineerib BLRT Grupp ja gruppi kuuluvad ettevõtted. Tallinnas asuvates ujuvdokkides võib BLRT remontida, hooldada, moderniseerida kuni 24 tuhat dwt
laevu, mis maailma laevanduse mastaabis pole suur maht. Suuremate laevade ehitamine toimub
kontsernil Eestist väljas, Leedus. Käibe järgi on suurimaks antud alamklastri ettevõtteks BLRT
Gruppi kuuluv OÜ Tallinn Shipyard müügituluga 36,7 mln €.
Teine suur ettevõte kõnesolevas alamklastris on Baltic Workboats AS, mis on spetsialiseerunud
alumiiniumaluste projekteerimisele ja ehitamisele, mille 2014. a käive oli 22,4 mln €.
Kolmandaks ettevõtteks on SRC Group AS 19,9 mln € käibega. Nende põhitegevusteks on laevaremont ja ümberehitus, laevaehitus, teenused avameretööstusele ning maa peal osutatavad
teenuseid – diiselmootorite ja generaatorite, klaasfiiber-epoksiidtorude hankimine, paigaldamine
ja hooldamine.
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Joonis 24. Laevaehituses tegelevate ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi
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Joonis 25. Laevaehitusega tegelevate ettevõtete müügitulu eurodes jaotatuna töötajate arvu järgi 2014. a
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3.5

Kalandus ja vesiviljelus

Kalandus ja vesiviljelus erineb oma olemuselt teistest merenduse alamklastritest nagu näiteks
laevandus või sadamad, kuna lisaks majandusteguritele ja -kliimale tuleb arvestada ka keskkonnateguritega ning looduslike tingimustega. Näiteks krevettide varud on Loode-Atlandil vähenenud
sellisele tasemele, et vähendati püügilimiite. See omakorda mõjutas püügiga tegelevate ettevõtete, sh ka Eestis kaugpüügiga tegelevate ettevõtete tegevust.
Alamklastri müügitulu 2014. aastal oli ca 150 miljonit €, tööhõive 1800 inimest.
Alamklastri suurimad ettevõtted käibe poolest on:
-

OÜ Vettel 19,54 mln €, 142 töötajat;

-

M.V.Wool AS 17,53 mln €, 188 töötajat;

-

Reyktal AS 14,54 mln €, 37 töötajat;

-

Reval Seafood OÜ 9,19 mln €, 21 töötajat;

-

OÜ Morobell 8,91 mln €, 117 töötajat.

Suuremateks tööandjateks on:
-

Maseko AS, 198 töötajat;

-

M.V.Wool AS, 188 töötajat;

-

Vettel OÜ, 142 töötajat.
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Joonis 26. Kalapüügi ja vesiviljelusega tegelevate ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi 2014. a
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Joonis 27. Kalapüügi ja vesiviljelusega tegelevate ettevõtete müügitulu eurodes jaotatuna töötajate arvu
järgi 2014. a

3.5.1 Kalapüük
Kalapüük on suures osas rahvusvaheliselt reguleeritud. Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika, mis
oli algselt seotud Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikaga, kuid hiljem muutus sellest sõltumatuks,
on aluseks Eestis kalanduse ja vesiviljeluse kureerimisele.
Kalandus jaguneb:
- harrastuspüük;
- kutseline kalapüük;
- püük siseveekogudel;
- Läänemere rannapüük;
- Läänemere traalpüük;
- kaugpüük.
Koguseliselt on suurim osakaal avamere traalpüügil, moodustades 65 %. Rannapüügi ja kaugpüügi
osakaal on peaaegu võrdsel tasemel (Joonis 28).
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Joonis 28. Kutselise kalapüügi jagunemine 2010-2015, tuhat t. (Statistikaamet, 2016)
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Enim püütakse sisevetes ahvenat, latikat ja koha; rannapüügiga räime ja ahvenat; traalpüügiga kilu
ja räime ning kaugpüügiga krevette, vähemal määral meriahvenat ja atlandi turska.
Läänemere traalpüügi mahu langus on suuresti seotud kilupüügi vähenemisega (2015. aastal 50%
võrreldes 2010. aastaga). 2015. aastal oli alates 2002. esimene aasta, mil kõige rohkem püüti räime kilu asemel (Statistikaamet, 2016).
Eestis on tinglikult järgmised kalanduspiirkonnad (Kalanduse Teabekeskus, 2016):
-

Mereäärsed kalanduspiirkonnad
- Väinamere piirkond (sh Saaremaa ja Hiiumaa lääneosa),
- Liivi lahe piirkond,
- Soome lahe piirkond.

-

Siseveekogude äärsed kalandusega seotud piirkonnad on
- Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve piirkond,
- Võrtsjärve piirkond.

Kalanduspiirkondade põhiselt on Eestis kaheksa kalanduse tegevusgruppi, mille põhiselt saavad
kalandusega tegelejad taotleda tegevuse arendamiseks vahendeid Euroopa Kalandusfondist, tagamaks kohaliku piirkonna jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime antud piirkonnas.
Tegevusgruppideks on (Maamajanduse Infokeskus, 2016):
-

Virumaa Rannakalurite Ühing;
Läänemaa Rannakalanduse Selts;
Hiiukala;
Harju Kalandusühing;
Saarte Kalandus;
Liivi Lahe Kalanduskogu;
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu;
Võrtsjärve Kalanduspiirkond.

3.5.2 Vesiviljelus
Vesiviljelus on kalade, karpide, vähkide ja veetaimede (nt vetikad) kasvatus, kasutades tehnoloogiaid, mis on mõeldud nende toodangu saamiseks suuremas mahus, kui seda võimaldaksid looduslikud keskkonnatingimused. See on üks kiiremini kasvavaid toidusektoreid maailmas, mis juba
annab meie planeedil poole kogu tarbitavast kalast. (Euroopa Komisjon, 2016)
2013. aastal tegeles Veterinaar- ja Toiduameti andmetel vesiviljelussektoris kalakasvatusega 27
ettevõtet (29 kalakasvanduses) ja jõevähi kasvatamisega 20 tunnustatud ettevõtet (Kalanduse
Teabekeskus, 2014).
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3.5.3 Tööjõud
Tööjõuvajadus on kalanduse ja vesiviljeluse sektoris saamas üheks suuremaks probleemiks valdkonna konkurentsivõimelisena püsimisel. 2012. aastal valminud uuring „Tööjõu kompetentside ja
oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris“ tõi välja, et tööjõuvajadus kasvab, kuna noori ei tule sektorisse piisavalt tööle (Eesti Uuringukeskus, 2012). Eriti probleemsed on ametikohad, mida ettevõtted on ise hinnanud ettevõtte arengu seisukohast olulisteks
ametiteks, näiteks kapten, püügikapten, veterinaar, tehnoloog, kalatöötlemise meister, kalakasvataja ja püügimeister. Mainitud ametikohad eeldavad enamuses kõrghariduse omamist – tegemist
on kõrgelt kvalifitseeritud ametikohtadega. Kahjuks näitas noorte vähest huvi kalanduse vastu ka
TTÜ Eesti Mereakadeemia vastuvõtt erialale kalanduse tehnoloogiate majandamine ja juhtimine,
kus tervet rühma (min 15 inimest) ei suudetud komplekteerida.

3.6

Vesiehitus

Vesiehitus on Eestis peamiselt seotud sadamate, terminalide ning veeteede rajamise ja hooldusega. Mujal maailmas lisandub siia elamis- ja äritegemiseks täiendava maa tekitamine (nt Dubai tehispalmisaared). Tegemist on alamklastriga, mille tegevuse nõudlus tuleneb laevaliikluse suurusest
Eesti vetes ja sõltub teiste merendusklastri alamklastrite edukusest. Näiteks Vanasadama kruiisireisijate arvu kasv lõi vajaduse uue kruiisikai järele. Üleüldine nõudluse kasv kruiisireiside järele on
toonud marsruute teenindama järjest suuremad laevad, millega tuli arvestada ka Vanasadama teise kruiisikai ehitamisel. Samasuguseid tendentse saab täheldada ka kaubavoogude teenindamisel.
2015. aastal on äriregistris vesiehituse määranud oma tegevusalaks 38 ettevõtet, mis on kaheksa
võrra vähem kui aasta varem. Kuna sadamate poolt teenindatavad kaubavood on oluliselt vähenenud, siis võib eeldada, et vesiehituse mahud Eestis ei ole kasvava suundumusega. Seda näitab
ilmekalt ka Nordecon AS-i vesiehituse osakaalu vähenemine - ettevõtte rajatiste segmendis on see
kõigest 1% (u 4,7 mln €), kuuludes inseneriehituse alla. Veel 2011. a ja 2012. a oli inseneriehituse
(sh vesiehituse) osakaal vastavalt 10% ja 15% rajatiste segmendis.
Ettevõtete jaotus töötajate arvu järgi on toodud Joonisel 29.
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Joonis 29. Vesiehituse alamklastris tegutsevate ettevõtete arv 2014. a

38

250+

Ettevõtete müügitulu on vaadeldud Joonisel 30.
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Joonis 30. Vesiehitusega tegelevate ettevõtete müügitulu eurodes jaotatuna töötajate arvu järgi 2014. a

Kuna vesiehitust saab lugeda ka osaks ehitussektorist, siis mitmed siia alamklastrisse klassifitseeruvad ettevõtted on oma tegevusalana määratlenud ka teised ehituse tegevusalad. Näiteks Nordecon AS on oma põhitegevusaladeks määranud:
-

elamute ja mitteeluhoonete ehitus (EMTAK 4120);
teede ja kiirteede ehitus (EMTAK 4211);
teehoole (EMTAK 4211);
vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitus (EMTAK 4221);
vesiehitus (EMTAK 4291);
muude liigitamata rajatiste ehitus (EMTAK 4299).

Sellest tulenevalt ei saa antud alamklastris toodud ettevõtete müügitulu vaadelda kui ainult vesiehitusest tulenevat tulu. Paraku ei olnud antud projekti ajaliste raamide piires ettevõtteid täpsemalt küsitleda, saamaks teada vesiehituse protsentuaalset osakaalu nende tegevusest. 2006.
aastal teostatud klasteruuringus oli see 15%, 2011. aastal 20%. Toetudes neile uuringutele, võiks
hinnata, et vesiehitusega tegelevate ettevõtete kogumüügitulust moodustaks 45…60 miljonit €
vesiehitus. Samas on see kohati spekulatiivne, kuna varasemalt mainitud AS-i Nordeconi portfellis
oli vesiehitus osakaal hinnanguliselt 4,7 mln €. Samas on AS Nordecon müügitulu poolest Eesti
suurim.
Suuremad ettevõtted nii müügitulu kui ka töötajate arvu järgi 2014. aastal olid:
-

Nordecon AS, 732 töötajat, käibega 161,3 mln € (sellest Eestis 94%, (Nordecon AS, 2015));
OÜ Astlanda Ehitus, 66 töötajat, käibega 72,1 mln €;
AS Merko Infra, 89 töötajat, käibega 60,5 mln €.
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3.7

Avalik sektor, teadus ja haridus

Selle alamklastri saab jagada kaheks:
-

avalik sektor;
teadus ja haridus.

Avalikul sektoril on merendusklastri toimimisel oluline roll. Avalik sektor loob tegevuspiirid (õiguslikud), milles teised alamklastri ettevõtted tegutsevad ja ka normid, mida need peavad järgima.
Samuti kuuluvad siia asutused, mille ülesanne on normide täitmise jälgimine.
Teadus- ja haridusasutustel on merendusklastris toetav roll, pakkudes klastrisse kuuluvatele ettevõtetele ja asutustele kompetentset personali ja aitates kaasa ettevõtetele innovatiivsete lahenduste leidmisel ning rakendamisel. Samuti pakutakse kompetentsi valdkondlikel uuringutel.
Eestis võib siia alamklastrisse paigutada järgmised haridus- ja teadusasutused:
-

-

Tallinna Tehnikaülikool
- Eesti Mereakadeemia;
- Meresüsteemide instituut;
- Kuressaare Kolledž.
Tartu Ülikool
- Eesti Mereinstituut;
Eesti Merekool;
Revali Merekool (MSCA AS).

Mainitud teadus- ja haridusasutuste 2014. aasta tulud olid 10,54 mln € (sh teadustegevusest 6,61
mln €) ja töötajaid 377, millest on suuremad teadusasutused TTÜ Meresüsteemide Instituut ja TÜ
Eesti Mereinstituut. Merendusega seotud teadustegevuse tulude suurus on nähtavasti suurem,
kuna nii TTÜ teised struktuuriüksused kui ka Eesti teised teadus-haridusasutustel on oma eriala
spetsiifikast tulenevalt võimalik panustada merendusse – nt TTÜ logistikainstituut, TTÜ mehaanikateaduskond või IT valdkond.
Merendusalases hariduses on suurim roll TTÜ Eesti Mereakadeemial (kõrgharidus) ja Eesti Mere
koolil (kutseharidus). Merehariduses on olulisel kohal täiendusõpe, kuna meremehed peavad
regulaarselt käima täienduskoolitusel eesmärgiga uuendada meresõiduks vajalikke sertifikaate.
Täienduskoolituse osas on suurimad teenusepakkujad TTÜ Eesti Mereakadeemia ja Revali Merekool.
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4

MERENDUSSEKTORI POTENTSIAALI HINDAMINE

Merendussektor või merendusklaster on oma alamklastritega väga mitmetahuline ning sektorile
tervikuna on keeruline anda ühest üldhinnangut, kuna osades alamklastrites on kasvu- ning teistes langustrendid.
Suuremat tähelepanu tuleb merendussektori arendamisel pöörata nn põhitegevustele, mille edukast tegutsemisest sõltub teiste, toetavate tegevuste töö. Sellisteks põhitegevusteks saab Eesti
merendusklastris lugeda laevandust, sadamaid, kalandust ja vesiviljelust ning laevaehitust.
Laevandus on sektorisiseselt liikumas kahes eri suunas. Kui reisilaevandus on üldnäitajate poolest
heal järjel – reisijate arvu kasv nii liini- kui ka kruiisireisijate osas, liinidel sõidavad uued laevad
(v.a hetkel suursaarte vahel, ajutiselt riigisisestel regulaarliinidel), siis kaubalaevadega on tõsine
probleem, sest Eesti lipu all ei sõida ühtki konkurentsivõimelist kaubalaeva. Laevu on küll eestlaste
omanduses, kuid teiste riikide lippude all. Iseenesest ei ole välisriigi lipu all sõitmises midagi tavapäratut, sest kui me vaatame üleilmset laevade statistikat, siis enamus laevu sõidab välisriigi lipu
all. Teisest küljest võimaldab Eesti lipu all sõitvate laevade olemasolu suurendada Eesti laevanduse
konkurentsivõimet riikidevahelises konkurentsis.
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Joonis 31. Suurimad laevaomanikud maailmas riigiti GT põhiselt ja jagunemine lipu järgi, 2014 a (UNCTAD,
2015)
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Laevade ja laevandusettevõtete lisandumine Eesti ettevõtluskeskkonda võimaldab kasvatada merendusalast kompetentsi ning loob juurde töökohti, millest enamus on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõuga ja hästi tasustatud töökohad. Nagu töös varasemalt mainitud, võib üks töökoht merel luua
3…6 töökohta maal. Sektori selline positiivne areng muudab tugevamaks ja atraktiivsemaks Eesti
merehariduse ja mereuuringud ka rahvusvaheliselt. See võimaldab haridus- ja teadusasutustes
rohkem keskenduda spetsiifiliste merendusvaldkonna teemadele nagu nt mereõigus, kommerts
ekspluatatsioon. Laiemalt vaadates loob laevandussektori kasv võimalused siseneda merendussektorisse ka ettevõtetel teistelt tegevusaladelt. Näiteks IKT valdkonna ettevõtetel on selleks
potentsiaali. Suurandmed, küberturvalisus laevanduses ja merenduses laiemalt on aktuaalsed
ning kasvava tendentsiga teemad ka tulevikusuundumusi arvestades (autonoomsed laevad, auto
matiseerimine).
Laevandusele soodsate tegutsemistingimuste loomine tähendab riigi tasandil süsteemseid ja põhimõttelisi muudatusi. Seda teemat on põhjalikult käsitletud uuringus „Eesti laevandussektori
konkurentsivõime tugevdamine“ 2014. aastast. Tulemuste saavutamiseks on vajalik jõuda vastavate meetmete osas kokkuleppele poliitilisel tasandil ning rakendada vastavad muudatused.
Sadamasektori areng on hetkel tagasihoidlik, sest sadamate kogukäive on 5 aasta jooksul langenud 26%. Kõige suurema kukkumise on läbi teinud AS Tallinna Sadam, mille kaubakäive on langenud sama ajajooksul 38,5%. Käibe kukkumise olulisemaks põhjuseks on Venemaa kaubavoogude
suunamine enda sadamatesse. Sadamate eksport-importvood on sama aja jooksul tasapisi (6%)
kasvanud. Need numbrid näitavad ilmekalt sadamate tagamaa majanduslike ning poliitiliste arengute ja suhete tähtsust sadamate arengus.
Sadamate arengu seisukohast on oluline taristu ja tagamaaga ühendusteede kvaliteet. Kuna transiitvood on oluliselt vähenenud, siis ida-läänesuunaline taristu on selgelt alakasutatud. Samas on
sadamate taristu kvaliteetne. Sadamatel on olemas ressurss, et tegutseda edukalt, kuid paraku on
hetke majanduslikud ja poliitilised arengud takistuseks olemasoleva (tehnilise, oskusteave ja loodusliku) potentsiaali ärakasutamiseks. Kui klastrit tutvustavas peatükis oli välja toodud, et klastrina
eduka tegutsemise üheks tingimuseks on riigipoolne tingimuste loomine, siis kaubasadamad vajavad just seda. Soodne keskkond tegutsemiseks kogu Eestit läbiva koridori ulatuses – kaubavoogude; kaubavoogudega seotud info-, dokumendi- ja rahavoogude osas, vältimaks administratiivseid
barjääre; riigipoolsete erinevate tasude ja maksude kehtestamisel (nt veeteetasu või kütuseaktsiis) arvestataks tervikpilti sektori konkurentsivõime säilimisega ning naaberriikides toimuvaga.
Välja tuleks töötada strateegia transpordikoridoride (kuhu kuuluvad ka sadamad) konkurentsivõime kasvuks. See puudutab nii transiitvoogusid kui ka eksport-importvoogusid.
Laevaehitussektor on erinevalt laevanduse ja sadamate alamklastritest positiivses kasvutrendis.
Kindlasti aitab sellele kaasa toimiva väikelaevaehitusklastri tegutsemine. Samuti on väikelaevaehitus
hea näide ärisektori ja haridus-teadussektori koostööst väikelaevaehituse kompetentsikeskuse näol.
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Nii väikelaevaehitus kui ka muu laevaehitus Eestis näitavad suundumust, kuidas laevaehitus Eestis
ja Euroopas maailma mastaabis konkurentsivõimelised püsivad, s.o spetsialiseerumine kindlale
turunišile ja spetsialiseerumine innovatiivsetele lahendustele. Samas ei saa ära unustada laevaehitussektori olulist kulukomponenti – tööjõukulusid. Nii liigub näiteks väikelaevaehitus Rootsist Poola. Samas vajab sektor oskustöölisi sellises mahus, mida Eesti tööjõuturg ei suuda pakkuda
ning spetsialiste tuleb importida välisriikidest (nt Ukrainast keevitajaid). Sellega seoses vajaks laevaehitussektor riigipoolset (administratiivsest küljest) toetust tööjõu ajutisel importimisel.
Huvilaevandus ja rekreatsioon on kindlasti üks sisenditest väikelaevaehituse nõudluse moodustumisel. Samas on Eesti turg väike ja enamus väikelaevaehituse toodangust läheb ekspordiks.

4.1

Merendusklastri mõju majandusele

Tulenevalt töös kasutatud metoodikast moodustavad merendusega seotud ettevõtted 3,7-4% SKPst.
See osakaal on võrreldav põllumajandusega, mille lisandväärtuse osakaal 2014. aastal moodustas
3,6% (Statistikaamet, 2016).
Sarnaselt Euroopa merendusklastriga, kus mõjukamateks peetakse laevanduse ja sadamate alamklastreid, panustavad ka Eesti merendusklastrist SKPsse enim laevandus (1,378%) ja sadamad
(1,139%). Laevanduses on suurim osakaal Tallink Grupp ASil, sadamates AS Tallinna Sadamal ja
transiitvoogudega tegelevad ettevõtetel Vopak E.O.S, Vesta Terminal Tallinn OÜ ja DBT AS.
Tabel 1. Merenduse majandusmõju koondtabel.

Alamklaster

Ettevõtete
arv

Töötajaid

Käive, mln €

Osakaal SKP-s

Kaudne
mõju,
mln €

Laevandus

67

7140

1038,7

1,378%*

633

Sadamad

43

2700

459,1

1,139%

135

Laevaehitus

200

2555

256,6

0,326%

150

Teenindus- ja
vahendustegevus**

585…975

3100…5200

1444,7…1940,8

0,585…0,945%

1280 …
1700

Vesiehitus

38

1235

55,8***

0,051%***

20

Kalapüük ja
vesiviljelus

245

1850

150,7

0,179%

113

3,658…4,018%

2331 …
2751

Kokku

1178…1568 18580…20680 3405,6…3901,7

* - Laevanduses on Tallink Grupp tervikuna, v.a HTG Invest, mis on sadamate alamklastris
** - Ekspedeerimisega ja teiste mitte täielikult merendusele teenust osutavate ettevõtete merenduse osakaal
60%...100%
*** - Vesiehitus põhitegevusena 100% + Vesiehitus muu tegevusalana 15%
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Alamklastrite 2010 – 2013 aastate osatähtsust SKPst ei olnud võimalik välja arvutada, kuna liiga
paljude alamklastrite jaoks oluliste ettevõtete majandusnäitajad olid Äriregistris ebapiisavad.
Eelnevatel aastatel on osade merenduse alamklastrite osakaal SKPst olnud suurem ja tegevusnäitajad paremad. Näiteks sadama alamklastris, kus kaubavood vähenesid, väljendus see ettevõtete
müügituludes ja teistes näitajates:
-

Vopak E.O.S osakaal SKP-s 2012 – 0,607 -> 2014 – 0,197. Müügitulu on selle ajaga kukkunud 175 mln eurolt 87,5 mln eurole;

-

Sillamäe Sadam osakaal SKPs 2012 – 0,059 -> 2013 – 0,070 -> 2014 – 0,054. Sillamäe sadama müügitulu (18,7 %) ja kaubakäive (-30,6%)) kukkusid oluliselt 2015. aastal eelnevate
aastatega;

Tallinna Sadama näitajates kompenseeritakse kaubavoogude vähenemisega seotud tulud reisijate
voogude teenindamisest saadava tuluga.
Suurem langus sadamatel kaubavoogude teenindamisel oli 2015. aastal, mida aga käesolev uuring
ei käsitle.
Kalapüügi ja vesiviljeluse alamklastri ettevõtete müügitulu on olnud väikeses languses 6% võrra,
võrreldes aastaid 2014 ja 2013.
Merenduse kaudse majandusmõju juures saab välja tuua küll üldised numbrid, aga see ei anna
selget ettekujutust iga alamklastri toimimisest ja seostest teiste alamklastrite ja klastrisse mittekuuluvate ettevõtete vahel. Kaudse mõju suurust saame hinnata ettevõtete poolt tehtud otseste
põhitegevuse ning administratiivse ja mitte põhitegevustega seotud kulude kaudu.
Samas ei näita selliselt hinnatud mõju kõiki seoseid, sest mitmeid teenuseid võivad osutada ettevõtted, mis ei kvalifitseeru ühtegi merenduse alamklastrisse. Näiteks Joonis 32 on näidatud
kruiisilaevanduse seosed ja mõju külastussadamale. Sellest nähtub, et ainult osa mõjust kajastub
merendusklastris (sinised ühendused). Muud kruiisilaevandusest saadavad tulud (punased ja rohelised ühendused) ei kajastu merendusklastris. Samas eksisteerib see tulu ainult tänu merendusklastri ühe osa tegevusele.
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Joonis 32. Kruiisilaevanduse mõju külastussadamale. (Autori koostatud)

Ka teiste alamklastrite lähemal uurimisel saab sarnaseid seoseid välja tuua. Täpsemate seoste
määratlemine ja kvantifitseerimine vajaks iga alamklastri puhul täiendavat uurimist.
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5

OLULISEMAD JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

1. Luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline tegevuskeskkond laevandussektorile, eesmärgiga
soodustada laevade Eesti lipu alla naasmist.
Laevandussektor on valdkond, mis tegutseb rahvusvahelisel turul ning valib tegutsemiseks kõige
kasumilikumad piirkonnad, seda nii geograafilise paiknemise kui ka lipuriigi osas. Samas on laevandus tugevas seoses maismaa merendussektori ettevõtlusega, mida ilmestavad varasemate uuringute tulemused, mille kohaselt väidetakse, et 1 töökoht merel loob 3-6 töökohta maismaal. (Eesti
laevandussektori konkurentsivõime tugevdamine, 2014). Rahalises vääringus loob iga laevanduses
teenitud 1 miljon eurot lisaks veel 1,6 miljonit eurot mujal majandussektorites (Oxford Economics,
2014). Seetõttu on oluline jätkata riiklikul tasemel alustatud laevanduse konkurentsivõime tõstmise meetmete rakendamist eesmärgiga leida kompromisslahendus nii riigi kui ka laevaomanike
seisukohast lähtuvalt, sest senine lahendusvariant ei ole ennast õigustanud, kuna ei too Eestile
täiendavat otsest ega kaudset maksutulu. Tuues laevad Eesti lipu alla on võimalik kasvatada riigi
sissetulekuid mitmel eri tasandil: laevade arvu kasv laevaregistris, lisanduvad sissetulekud laevafirmade tegutsemisest Eestis jmt. Laevandusfirmade kasv Eestis suurendab nõudlust merendusspetsialistide järele, millest osa kaetakse kohaliku tööjõuga ja osa välismaiste spetsialistidega. Lisaks
näitavad Veeteede Ameti tellimusel koostatud mudelarvutused, et 20-aastase perspektiiviga suureneks riigi maksutulu 250 laeva pealt 245 miljonit eurot, juhul kui tööjõumaksud jääksid samale
tasemele kaldapersonalile ja laevapere liikmetele rakenduks 10% sotsiaalmaks. See tähendab SKT
osakaalu 1,1 protsendilist suurenemist. Üks Eesti lipu all seilav keskmise suurusega kaubalaev tooks
riigile registritasudena ning sertifikaatide väljastamise ja muude tegevustega 20000–25000 eurot
aastas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2016). Oluline on siinkohal rõhutada, et
laevandust ei saa käsitleda ühe osana Eesti ekspordist, vaid tuleks käsitleda eraldiseisva tööstusharuna ja osana maailma laevandusest.
Lisaks tuleks investeerida ning toetada välismaiste laevandusettevõtete tegevuse alustamisesse
Eestis – seda kas Eesti soodsat ettevõtluskeskkonda, kaasaegseid IKT lahendusi vms arendades
ning turundades.
2. Sadamate potentsiaali ärakasutamiseks töötada välja riiklik strateegia Eestit läbivate transpordikoridoride konkurentsivõime kasvuks.
Sadamate ja laevanduse alamklastrid moodustavad merenduse kaubavoogude liikumise selgroo,
mis on tihedas seoses maismaa transpordikoridoridega. Samas on eelpool välja toodud analüüside tulemusel sadamate kaubavoogude mahud kahanemas, mille tulemusel on riiklikul tasandil
vajalik ning koostöös vastava sektoriga leida võimalikud lahendused Eestit läbivate transpordimahtude suurendamiseks ning meetmete väljatöötamiseks. Samas sadamate alamklastri osakaal
on laevanduse järel teisel kohal,moodustades 1/3 merendussektori SKPst.
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3. Leida lahendused merendusalase statistika kogumiseks ning ettevõtete EMTAK klassifikaatorite
põhiseks määratlemiseks.
Käesolev ning varasemad uuringud on välja toonud kitsaskoha, et merendusettevõtted ei määratle ennast kui merendusega tegelev ettevõte EMTAK2008 klassifikaatorite põhiselt, hoolimata
asjaolust, et see on nende tuumiktegevus. Samas nii Eesti-põhise kui ka rahvusvahelise statistika
andmete kogumise aluseks on EMTAK klassifikaatorid. Juhul kui merendusega seotud ettevõttel
ongi mitu tegevusala, siis tuleks statistiliste andmete kajastamisel leida võimalus merenduse tegevusala osakaalu väljaselgitamiseks ja kajastamiseks. Seetõttu tuleks leida riigi- ja erasektori omavaheline lahendus merendusettevõtete EMTAK põhi- ja kõrvaltegevusalade määratlemisel ning
nende info kajastamisel statistilistes andmetes.
4. Teadus-haridusasutuste, eraettevõtete ja avaliku sektori vahelise koostöö tugevdamine.
Rahvusvaheliste merenduskonverentside peamiseks sõnumiks on kujunenud innovatsiooni, digitaliseerimise, inseneriteaduste areng jms, säilitamaks merendussektori konkurentsivõimet ja jätkusuutlikust. Eriti tugevalt on seda esile toodud Euroopas, kus mitmed tööstused, nagu näiteks
laevaehitustööstus ei suuda konkureerida Aasia riikidega (Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan). Samas on
Euroopa laevaehitus leidnud väljapääsu spetsialiseerumises kallimate ja tehniliselt keerulisemate
laevade sektoris (nt reisi- ja kruiisilaevad ning jäämurdjad, eriotstarbelised laevad – naftapuurtornide teeninduslaevad ja tööstuspersonali vedavad laevad, süvendajad jne), pakkudes välja
mitmeid innovaatilisi lahendusi. Uute lahenduste loomine saab toimuda ainult teadusasutuste
ja erasektori koostöös ning seeläbi haridusasutustest kõrgetasemeliste lõpetajate tootmisel tööturule. Selleks, et Eestis oleks võimalik kasutada teadus-haridustöös merendusalast kompetentsi,
on vajalik spetsialistide olemasolu ning teiselt poolt tugevad merendusklastri sisesed seosed ning
määratud eesmärgid. Viimasel ajal on väga tugevalt esile kerkinud automatiseeritud ja isesõitvate laevade kontseptsioon. Palju riigid ja ettevõtted töötavad selle nimel, et just esimesena oma
lahendus turule tuua. Näiteks on Soome riik koostöös Wärtsila, Rolls-Royce jt ettevõtetega alustanud isesõitvate laevade väljatöötamist eesmärgiga need 2025. a Läänemeres kasutusele võtta
(World Maritime News, 2016). Kuna tegu on tulevikutrendiga, ei tohi Eesti siin teistest maha jääda: seda nii IKT sektori sidumises laevandusega kui ka vastavate infotehnoloogiliste teadmistega
varustatud merendustööjõu ettevalmistamisel. Tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on hädavajalik, et mereõppeasutuse lõpetanu oleks lisaks akadeemilistele teadmistele varustatud ka hetkeolukorrale vastavate praktiliste teadmistega. Selles osas oleks oluliseks panuseks laevanduse
kaldasektoris töötavate inimeste kaasamine lektoritena. Täna on need võimalused piiratud, kuna
Eesti laevanduse kaldasektor on väga väike võrreldes teiste riikidega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et
mereõppeasutustel on vaja kaldasektorit kvaliteetse õppe tagamisel ning kaldasektoril ja laevadel
on vaja mereõppeasutusi pideva spetsialistide sissevoolu tagamiseks.
Merendusalase teadustöö aspektist lähtudes on oluline keskenduda nendele teadustöö valdkondadele, mis soodustavad Eesti meremajanduse kasvu ning vajalik on leida võimalusi merendusalase kompetentsi integreerimisele (interdistsiplinaarsus) teiste teadustöö valdkondadega, nagu
näiteks infotehnoloogia, küberjulgeolek, materjaliteadus jms.
Oluline koht teadus-haridustöös on teadmussiire välismaiste merenduse spetsialistide ja institutsioonidega, mida omakorda toetab konkurentsivõimeline ja sidus merendusklaster.
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5. Kvalifitseeritud tööjõu tagamine.
Merehariduse peamiseks eripäraks on asjaolu, et hariduse omandanud vastava valdkonna spetsialistid siirduvad suures ulatuses otse vastavasse sektorisse tööle, mis näitab lõpetajate sobivust
tööjõuturule (Kuuse & Kopti, 2016). Samas on erinevate uuringute tulemusel välja toodud mitmed
kitsaskohad kvalifitseeritud tööjõu piisavuse osas (nt laevaehitusinsenerid, elektrimehaanikud,
kalandusspetsialistid, külmutusmehaanikud). Siin on vajalik välja töötada edasised meetmed kolmepoolseks koostööks avaliku-, erasektori ja haridusasutuste vahel, leidmaks lahendused vajalike
spetsilistide koolitamiseks.
6. Soovitused edasisteks merendusklastri uuringuteks.
Edasised uuringud peaksid keskenduma konkreetsemalt alamklastrite tegevusele, nende siseste ja
eri alamklastrite vaheliste seoste ning alamklastrite kaudsete mõjude põhjalikumale uurimisele.
Merendusklastrite ülevaatele tuginedes saab järeldada, et võrreldes teiste merendusriikidega, on
Eesti merendussektorit terviklikult uuritud suhteliselt vähe, keskendudes peamiselt sektori laia
ulatuslikule käsitlusele, kuid ilma põhjalikumalt analüüsimata alamklastrite omavahelisi seoseid ja
sõltuvust (Portsmuth, Hunt, Terk, Nõmmela, & Hartikainen, 2011) (Nõmmela, 2012). Samas oleks
vajalik põhjalikum lähenemine klastri käsitlusel, kus uurimisse oleksid kaasatud klastris tegutsevad ettevõtted, ühendused ja avaliku sektori partnerid, mis võimaldaks saada autentsemat infot
klastri toimimisest.
Käesolev uuring käsitles alamklastrite vahelisi üldiseid seoseid, kuid samas neid põhjalikumalt
kvantifitseerimata. Samas aitaks kvantifitseeritud seoste uurimine saada põhjalikuma ülevaate
merendusklastri toimimisest. Näitlikustamiseks võimaldaks näiteks sadamate alamklastri ja teenindus- ning vahendustegevuse alamklastrivaheline analüüs tuua välja, kui palju kasvab nõudlus
agenteerimis-, ekspedeerimis- ja teiste tegevuste järele, kui sadamate kaubakäive kasvab x miljonit tonni või kui suured on mõjutused tulenevalt sellest, kas kaubaks on vedellast, kuivpuistlast või
konteinerid.
Lisaks peaks põhjalikum merenduse klastriuuring leidma vastused riiklikul tasemel merendus
sektori statistiliste näitajate käsitlusele ning andma vastavad soovitused vajalikeks muudatusteks
merendusstatistika kogumiseks.
7. Merendusklastri regulaarne seire ning seiremetoodika väljaarendamine.
Et saada asjakohast teavet merendusklastri järjepidevast toimimisest, poliitikate mõjust merendusele, sise- ja välistegurite mõjust merendusklastrile, oleks oluline teostada merendusklastri
põhjalikku ja regulaarset seiret. Ühtlasi eeldaks see vastava seiremetoodika väljatöötamist, et
tulemused oleksid järjepidevalt omavahel võrreldavad. Seiremetoodika koostamisel on oluline
kaasata vastavaid huvigruppe.
8. Panustada koostöös merendusklastri asjaomaste organisatsioonidega merendusalase teadlikkuse edendamisesse riiklikul tasandil.
Tagamaks pikemas perspektiivis avalikkuse teadlikkus merendussektori olemusest, selle arengupotentsiaalist ning merehariduse-teaduse võimalustest, oleks oluline riigipoolne panustamine
merendussektori laiaulatuslikul tutvustamisel.
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LISAD
Lisa 1. Ettevõtete jagunemine alamklastrisse EMTAK 2008 klassifikaatorite ja
tegevusala järgi
EMTAK
tegevusala
2008

Alamklaster
Laevandus

Sadamad

Laevaehitus

H 50
50101

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

50201

Kaubavedu merel ja rannavetes

50202

Laevade pukseerimine jms

50301

Sõitjatevedu sisevetel

50401

Kaubavedu sisevetel

H 52

C

Veetransport

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

521

Laondus

5210

Laondus

52101

Kaubaladude töö

52102

Vedelike ja gaaside ladustamine

522

Veondust abistavad tegevusalad

5222

Veetransporti teenindavad tegevusalad

52221

Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused

52229

Muud veetransporti teenindavad tegevusalad

5224

Laadungikäitlus

52241

Laadungikäitlus

301

Laeva- ja paadiehitus

3011

Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus

30111

Laevade ehitus

30112

Ujuvkonstruktsioonide ehitus

3012

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

30121

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

3315

Laevade ja paatide remont ja hooldus

33151

Laevade ja paatide remont ja hooldus

52

Kalandus ja
vesiviljelus

Vesiehitus ja
süvendamine

A 03

Kalapüük ja vesiviljelus

031

Kalapüük

0311

Merekalapüük

03111

Merekalapüük

0312

Mageveekalapüük

03121

Mageveekalapüük

032

Vesiviljelus

0321

Mere-vesiviljelus

03211

Mere-vesiviljelus

0322

Magevee-vesiviljelus

03221

Magevee-vesiviljelus

C

10201

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

F

4291

Vesiehitus

42911

Vesiehitus

Teenindus- ja
H 5229
vahendustegevus
52291

Muud veondust abistavad tegevused
Veoste ekspedeerimine

52292

Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine

52293

Tolliagentide tegevus

52299

Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused

M 71209

Muu teimimine ja analüüs

N 78301

Muu inimressursiga varustamine

78101
H 522

Tööhõiveagentuuride tegevus
Veondust abistavad tegevusalad

5222

Veetransporti teenindavad tegevusalad

52221

Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused

52229

Muud veetransporti teenindavad tegevusalad

Avalik sektor,
teadus ja haridus

53

Lisa 2. Välislaevadel sõitvate meremeeste aastane summaarne teenistus
Meremeeste arv
min

max

eurodes

4000

5000

Töötasu kuus*

3000

3000

Töökuid aastas

7

7

Kokku

84 000 000

105 000 000

* - tuletatud 2013. aasta uuringust 100 Saksa laevaomaniku palgaandmete põhjal
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