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Sissejuhatus
Läänemere regiooni riikide majandusintegratsioon ja tootmiste-teenuste väärtusahelate
rahvusvahelistumine on süvenev protsess, kus ilma piiriülese koostööta on raske, kui mitte
võimatu edu saavutada. Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida lõbusõidu- ja
töölaevaehituse tänast olukorda, valitsevaid ja tärkavaid trende, ning selgitada
koostöövõimalusi Läänemere regiooni laevaehituse rahvusvahelises väärtusahelas.
Uuring hõlmas Läänemere-äärseid riike: Soomet, Rootsi, Taanit, Saksamaad, Poolat, Lätit,
Leedut, Venemaad (Leningradi oblast ja Peterburi), Eestit ning erandina ka Norrat. Fookus oli
regioonis tegutsevatel kuni 60-meetriseid lõbusõidu- ja töölaevu ehitavatel ettevõtetel ning
laevaehitust katvatel esindusorganisatsioonidel ja teadusarendusasutustel.
Töö üldine raamistik põhineb lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahela analüüsil, mis toob
esile seosed väärtusloome protsessi erinevate lülide vahel ja Läänemere regiooni riikide
positsiooni (tugevused) väärtusahelas. Andmete kogumisel olid peamisteks allikateks
erinevate riikide erialaliitude, klastrite ja erialaste väljaannete poolt avaldatud uuringud,
raportid, visioonid ja intervjuud arvamusliidritega, samuti ettevõtete majandusaasta
aruanded, EAS-i välisesindused ja ettevõtete andmebaasid. Läänemere turgude analüüsi
aluseks on riikide statistikaametite ja Eurostati andmed ning erinevate organisatsioonideuuringukeskuste poolt koostatud turuülevaated ja -analüüsid. Oluliseks sisendiks olid ka
rahvusvaheliste esindusorganisatsioonide ICOMIA (International Council of Marine Industry
Associations) ja EBI (European Boating Industry) statistika ja sektori arenguga seonduvad
visioonid.
Töö järelduste ja ettepanekute arutelud ja täiendamine toimusid töötubades, kuhu kaasati
laevaehitusettevõtete ja Eesti Meretööstuse Liidu esindajad.
Uuringu tulemused on oluliseks sisendiks Eesti Meretööstuse Liidu ja TTÜ Väikelaevaehituse
kompetentsikeskuse strateegia elluviimisele, innovatsioonile suunatud arendustegevuste
kavandamisele ja koostööpartnerite kaasamisele. Selle taustal on tähtis, et uuringu kõik etapid
viidi läbi tihedas koostöös
koostööpartneritega.

väikelaevaehituse

kompetentsikeskuse

töötajate

ja
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Kasutatud mõisted ja lühendid
Lühendid
CTO – Centrum Techniki Okretowej, laevade disaini- ja uuringukeskus Poolas
EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
EMI – Eesti Meretööstuse liit, Eesti paadi- ja laevaehituse sektorit esindav erialaliit (endine
Eesti Väikelaevaehituse Liit)
Finnboat – Soome lõbusõidulaevaehituse liit
HSVA – Hamburgi Laevamudelite Bassein
ICOMIA – International Council of Marine Industry Associations
KETEK – KETEK Teknologiakeskus, Soome Pohjanmaa piirkonna T&A keskus (tegevuse
lõpetanud)
MKM – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
n/a – teave pole kättesaadav
NCE Maritime – Norwegian Centre of Expertise - Maritime, Norra gaasi ja õlitööstuse klaster
Norboat – Norra lõbusõidulaevaehituse liit
ODM (Original Design Manufacturing) – toote disain ja valmistamine vastavalt tellija
tooteideele. Tellija turundab ja müüb toote edasi tarbijale oma brändi all.
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Majanduskoostöö ja
Arengu Organisatsioon)
OEM (Original Equipment Manufacturing) – toote valmistamine vastavalt tellija poolt
etteantud disainile ja spetsifikatsioonile. Tellija turundab ja müüb toote edasi tarbijale oma
brändi all.
Polboat – Poola lõbusõidulaevaehituse liit
SAK – Saaremaa Arenduskeskus SA
SCC – Eesti väikelaevaehituse kompetentsikeskus
SICOMP – Swedish Institute of Composites, Rootsis komposiitmaterjale uuriv T&A keskus
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SINTEF – Norra tööstus- ja tehnilise uuringute sihtasutus
SMTF – Svenskt Marintekniskt Forum, Rootsis tegutsev merendusklaster
SSPA – SSPA Sweden AB, Rootsis merendusega seotud T&A teenuseid pakkuv ettevõte
Sweboat – Rootsi lõbusõidulaevaehituse liit
T&A – teadus- ja arendustegevus
TEKES – Soome riiklik T&A projektide rahastaja
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (ÜRO Kaubanduse ja
Arengukonverents)
Viexpo – Soome Pohjanmaa piirkonna arenduskeskus
Vinnova – Rootsi riiklik T&A projektide rahastaja
VKE – väike- ja keskmise suurusega ettevõtted
VTT – VTT Technical Research Centre of Finland, Soomes teadusarendusuuringuid teostav
ettevõte

Mõisted
Otsesed välisinvesteeringud – Maailmapank arvestab otseste välisinvesteeringutena
(välismaiste otseinvesteeringutena) neid kapitalimahutusi, millega investor saab kontrolli
vähemalt 10% hääleõigusega aktsiate üle. Välismaine otseinvesteering koosneb maksebilansis
kajastuvast omakapitalist, taas investeeritud tulust ning muust pika- ja lühiajalisest kapitali
ümberpaigutusest.
Läänemere regioon – lisaks Läänemere-äärsetele riikidele on antud töö kontekstis regiooni
koosseisu arvatud ka Norra.
Short sea shipping, lähimereveod – logistiline lahendus, kus suurte töö- või transpordilaevade
lossimine ei toimu sadamas, vaid juba merel: last jaotatakse väiksemate ja kiiremate laevade
vahel, mis transpordivad lasti sihtkohtadesse.
Väärtusahel – tegevuste ahel, mis on vajalik toote või teenuse loomiseks ja selle viimiseks
lõpptarbijani.
Vertikaalne koostöö väärtusahelas – koostöö väärtusahela eri lülides (etappides) tegutsevate
firmade vahel.
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Horisontaalne koostöö väärtusahelas – koostöö väärtusahela samas lülis (etapis) tegutsevate
ettevõtete vahel.
Lisandväärtus – realiseerimise netokäive, millest on maha arvestatud kõik kulud ning lisatud
tööjõukulud (palgakulu ja sotsiaalmaksed) ja põhivara kulum.
Jalg – pikkusmõõtühik Inglise mõõtühikute süsteemis. 1 inglise jalg (1 ft) = 12 tolli = 1/3 jardi
= 0,3048 meetrit.

Veesõidukite määratlused
Lõbusõidulaev – veesõiduk (näiteks aerupaat, purjejaht, mootorjaht, kaater, mootorpaat, RIB
tüüpi paat jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. Mõiste ei hõlma kanuusid, kajakke,
vesijalgrattaid, jette jmt
RIB – Rigid Inflatable Boat (jäiga konstruktsiooniga ujukitega paat)
Töölaev – veesõiduk (näiteks kalalaev, patrullpaat, hõljuk, lootsilaev, uurimislaev,
reostustõrjelaev, RIB tüüpi paat jne), mida kasutatakse ärilisel otstarbel
Väikelaev – veesõiduk kogupikkusega kuni 24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater), mida
kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevana käsitatakse ka kuni 24meetrise kogupikkusega veesõidukit, mida kasutatakse majandustegevuseks, kui see
veesõiduk ei vea üle 12 reisija1
Superjaht – üle 30 meetri pikkune luksuslik jahtlaev2
Transpordilaev – kruiisi-, reisi- ja kaubaveolaevad, pargased jm
Lõbusõidulaevade park – kuni 24-meetriste lõbusõidulaevade arv riigis

1

Meresõiduohutuse seadus

2

ICOMIA definitsioon (2016 Boating Industry Statistics Book)
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LÜHIKOKKUVÕTE
Käesoleva töö eesmärk on analüüsida lõbusõidu- ja töölaevaehituse tänast olukorda,
valitsevaid ja tärkavaid trende ning koostöövõimalusi Läänemere regiooni laevaehituse
rahvusvahelises väärtusahelas.
Äriline partnerlus ja koostöö toodete ning teenuste väärtusahelates on süvenev trend, mis on
tingitud

kulude

optimeerimise

vajadustest,

keskendumisest

põhitegevusele

ja

tuumkompetentside arendamisele, üksikute ettevõtete finantsressursside piiratusest ja
kasvavast konkurentsist. Oluline tegur, mis toetab koostööd väärtusahelates, on ka
tänapäevased, efektiivset infotöötlemist ja -vahetust võimaldavad tehnoloogiad. Tõhus
koostöö väärtusahelate eri lülides ja nende vahel võimaldab saavutada sünergiat läbi
ressursside ühendamise ning spetsiifiliste võimekuste, oskuste ja tugevuste kombineerimise.
Koostöö võimaldab tugevdada konkurentsipositsiooni oma tegevusalal.
Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel põhineb ajaloolistel arengutel,
traditsioonidel ja eristuvatel kompetentsidel, kuid on oluliselt muutunud viimaste
aastakümnete geopoliitiliste ja majanduses toimunud arengute tulemusena. Üheks peamiseks
muutuseks on olnud ettevõtete tootmisüksuste ümberpaiknemine Läänemere regioonis ja see
on loonud veelgi tihedama seotuse läbi turgude, investeeringute ja uuenenud tööjaotuse
lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahelas. Esindatud on nii vertikaalse (koostöö
väärtusahela eri lülides tegutsevate firmade vahel) kui ka horisontaalse (sama tegevusala
ettevõtted teevad koostööd väärtusahela samas lülis) koostöö vormid. Koostöö ulatuse osas
on valdavaks regionaalne (Läänemere regioon) koostöö. Koostöö kestvus on üldjuhul
pikaajaline ja ajas määratlemata, kuid esineb ka kindla ajaraamiga projektipõhist koostööd.
Koostöö levinumad vormid on alltöövõtu leping, OEM, ODM, litsensileping, ühisettevõte ja
konsortsium.
Peamised koostööle tõukavad tegurid Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituses on
erinevused kulude struktuuris, kompetentsides, seadusandluses, turgude ostujõus
ja -eelistustes. Domineeriv ajend tootmistegevuste üleviimiseks ühest riigist teise on
(tööjõu-)kulude kordades erinev tase.
Piiriülene koostöö on seda tulemuslikum, mida soodsam on keskkond, kus tegutsetakse.
Läänemere regiooni riigid on rahvusvaheliste reitingute poolest mitmete oluliste tegurite osas
maailmas esirinnas – näiteks äritegemise lihtsus ja turule ligipääs, innovatsioonivõimekus ja
korruptsioonivabadus. Antud hinnangute alusel saab tõdeda, et Läänemere regioon on
ärikeskkonna poolest üks soodsaimaid ettevõtluspiirkondi maailmas.
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Eesti

on

olnud

Läänemere

regiooni

integreerumisel

vägagi

edukas.

Otsestest

välisinvesteeringutest Eestisse on 66% pärit Läänemere riikidest ja Eestist tehtud otsestest
välisinvesteeringutest suundus Läänemere riikidesse 2016. aastal 57%. Eesti suurematest
kaubanduspartneritest on ekspordi osas 8 esimest (69% koguekspordist) ja impordi osas 6
esimest (56% koguimpordist) pärit Läänemere regioonist. Eesti tugevusteks on olnud
ajalooline, kultuuriline ja keeleline lähedus põhjamaadega, tööjõu hea maine ja
kuluefektiivsus, arenenud infotehnoloogia ja suhteliselt madal korruptsioonitase. Eesti
majanduse edukas lõimumine Läänemere piirkonna riikidega on edendanud ka usaldust
ettevõtete ja inimeste vahel, mis omakorda on oluline eeldus edasiseks koostööks.
Läänemere regiooni laevaehituse ümberpaiknemist saab iseloomustada kolme lainena.
Esmalt, 70-ndatel toimus suurte laevade tellimuste liikumine Skandinaavia riikidest Jaapanisse
ja sealt edasi Koreasse. Teine laine, mis mõjutas eeskätt lõbusõidu- ja töölaevaehitust, sai
alguse 90-ndatel peale kommunistliku režiimi langemist ja Läänemere lõunakalda majanduste
avanemist. Kolmanda laine alguseks võib tinglikult pidada 2007/2008. aasta globaalset
finantskriisi, mis kukutas lõbusõidulaevade turgu ligi poole võrra ja võimendas Läänemereäärsete tootmistegevuste ümberpaiknemise protsesse veelgi (eriti lõbusõidulaevade ehituse
osas).
Euroopa lõbusõidulaevade nõudlus ja tootmismahud ei ole tänaseni 2008. aasta
majanduskriisi eelsele tasemele taastunud. Tänu tootmistegevuse ümberpaiknemisele on
võitjateks osutunud Balti riigid ja eriti Poola, kus tootmismahud on vaatamata turgude
madalseisule viimasel kümnendil märkimisväärselt kasvanud.
Euroopa (EU28) lõbusõidulaevade toodangu väärtus oli 2016. aastal 7,2 miljardit eurot,
Läänemere regiooni (v.a. Norra ja Venemaa) toodangu väärus moodustab sellest ligi 20% (1,3
miljardit)3.
Väärtusahelas positsioneerumisel ja koostööpartnereid otsides saab toetuda sektoris
valitsevatele ja ka uutele ehk tärkavatele trendidele. Trendid on käesolevas töös liigitatud
üldisteks, kogu sektorit mõjutavateks ning eraldi lõbusõidulaevade ja töölaevade tootmist
mõjutavateks.

3

Lõbusõidu- ja töölaevade tootmise mahtude jt majandusnäitajate infoliigendus on allikati erinev ja ühes või
teises aspektis lünklik. Eurostati tootenomenklatuuril põhinev statistika arvestab vaid üle 20 töötajaga
ettevõtete andmeid. Samuti ei avalda Eurostat andmeid juhul, kui puudub piisavalt suur andmekogum (näiteks
tegutseb mingi riigi teatud valdkonnas vaid üks üle 20 töötajaga ettevõte). ICOMIA kogutud andmed
baseeruvad erialaliitude poolt deklareeritud informatsioonil, mis on samuti lünklik või teatud määral
subjektiivne.
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Üldistest trendidest on olulisemad:
•

Sihtgruppide segunemine (mitmeotstarbelised tooted)

•

Tootmis-, ohutus- ja keskkonnanõuete globaalne ühtlustumine ja karmistumine

•

Tehnoloogilisest innovatsioonist tulenevate võimaluste ja ohtude lisandumine

•

Mudelite arvu kahanemine ja tootearendustsükli kiirenemine

•

Koolitus- ja arendustegevuse intensiivistumine ja osatähtsuse kasv

•

Tööjõukulude erinev kasvutempo Läänemere riikides

•
•

Kvalifitseeritud tööjõu puuduse süvenemine (majanduse kasvufaasis)
Jätkub tootmise ümberpaiknemine ja tiheneb koostöö väärtusahelates

Peamine trend, mis mõjutab lõbusõidulaevade tootmist, on tarbijate uue põlvkonna eelistuste
muutumine – uus põlvkond soovib küll meresõidu elamust, kuid neil puudub huvi paati omada
ja suurt osa oma vabast ajast ühele hobile pühendada. Paatide renditeenus ja tšarterteenused
on tõusul ning see seab omakorda ka nõuded paatide disainile ja omadustele. Teine oluline
trend on brändide koondumine ja omandamine suurettevõtete poolt.
Töölaevaehituse turgu Euroopas veavad lähiaja perspektiivis avaliku sektori tellimused:
politsei-, piirivalve-, merepääste- ja lootsilaevad ning avameretööstuse kasvavad valdkonnad,
taastuvenergia tootmist, merevesiviljelust ja lähimerevedusid teenindavad laevad. Avamere
nafta- ja gaasitootmist teenindavate laevade nõudlus on peale naftahindade kukkumist
madalseisus.
Käesoleva töö infomahukaim osa on lõbusõidu- ja töölaevaehituse sektori analüüs Läänemere
riikide kaupa, s.h. iga riigi suuremate ettevõtete kohta ajakohase info hankimine ja nende
poolt tehtud strateegiliste valikute kirjeldus. Piiriüleste koostöösidemete analüüsil ja
erinevate riikide positsiooni määratlemisel on käesolevas töös lähtutud allpool esitatud
lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahela raamistikust.
Väärtusahelas on Läänemere riikide lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtetel erinev roll
tulenevalt ajaloolistest teguritest, kompetentsidest ja (tööjõu-)kulutasemetest. Läänemere
riikide vahelist tööjaotust ja spetsialiseerumist iseloomustab suures plaanis tootearenduse,
müügi ja järelhooldusega seotud tegevuste koondumine Läänemere põhjakaldale ning
tootmistegevuse koondumine Baltikumi ja Poolasse. Lõbusõidu- ja töölaevade tootmise
koondumiskohtade muutumine toob kaasa ka allhankesektori liikumise põhitootmisele
lähemale.
Põhjamaade ja Baltikumi tööstuse spetsialiseerumisfookus on suhteliselt kõrge. Madalama
spetsialiseerumisega eristuvad Poola ja Saksamaa, kus on suur koduturg ning tugev või
tugevnev positsioon pea kõikides väärtusahela lülides. Poola, Läti ja Leedu puhul võib töö- ja
lõbusõidulaevade ehituse spetsialiseerumisfookuseks nimetada tootmisteenuse osutamist ja
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pooltoodete allhanget. Seejuures on Poola positsioon väärtusahela kõikides lülides küllalt
tugev ning võimalused allhanke-fookusest väljumiseks head. On tähelepanuväärne, et Poola
ettevõtted ja erialaliit nimetavad Poola peamise arengutõrkena tööjõu vähesust, samas
Skandinaavia maade ühine nimetaja on innovatsioonivõimekuse ja tooterenduse
tähtsustamine.

Joonis 1. Lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel

Eesti positsioon Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituses eristub nii Põhjamaadest
kui ka teistest Baltimaadest ja Poolast. Eesti võimalused suur- ja seeriatootmises on piiratud
tulenevalt ressursside vähesusest ja koduturu väiksusest. Positsioon väärtusahelas on
tugev/edasiarendatav väikeseeria- ja eriotstarbeliste laevade tootmisel, kus eduteguriteks on
oskustööjõu ja innovatsioonivõimekuse olemasolu ning märkimisväärsed kulueelised
põhjapoolsete riikidega võrreldes. Antud eristumine võimaldab arendada konkurentsivõimet
ka võrreldes teiste Baltimaade ja Poolaga, kus (tööjõu-)kulude tase on Eestist madalam.
Eestis tegutses 2016. aastal 21 ettevõtet, mille põhitegevuseks on lõbusõidu- või
töölaevaehitus. Nendest 10 asuvad Saaremaal. Kui arvestada ka ettevõtteid, mille põhitegevus
ei ole laevade tootmine, kuid mis tegelevad põhitegevuse kõrval ka veesõidukite
valmistamisega, on Eestis laevu ehitavaid ettevõtteid ligikaudu 50. Ettevõtete müügitulu, mille
põhitegevuseks on lõbusõidu- või töölaevaehitus, oli 2016. aastal 44,2 mln eurot. (2015. aastal
43,6 mln eurot). Ekspordi maht ja osakaal laevaehitusettevõtete müügikäibes jätkas 2016.
aastal kasvu ja ulatus 32,2 miljoni euroni (73% müügikäibest). Saaremaa kui Eesti peamise
lõbusõidu- ja töölaevaehituse keskuse müügikäive moodustas 70% kogukäibest. Ettevõtete
peamised sihtturud on Rootsi ja Saksamaa, endine Eesti „koduturg“ Soome on oma
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LÄÄNEMERE RIIKIDE POSITSIOON VÄÄRTUSAHELAS
FIN
x

x

SWE NOR DEN
x

GER

x

POL

LIT

LAT

RUS

EST
Disain ja tootearendus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HANKED
Metallkered

x
x

Vormid
Materjalid (vaigud, metall, ..)

x

Mootorid ja seadmed
x

Sisustus ja varustus
TOOTMINE

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

- töölaevad
- lõbusõidulaevad
MÜÜK JA TEENINDUS

x

x

x

x

x

x

Müük ja turundus

x
x

x

x

Teenused

VÄÄRTUSAHELA LÜLI
x

tugev positsioon
nõrk positsioon
positsioon on nõrgenev
positsioon on stabiilne
positsioon on tugevnev

juhtpositsiooni minetanud. Töölaevade eksporditurgude
geograafia on lõbusõidulaevade omast laiem. Sektori
peamisi näitajaid kujundavad eeskätt kaks suurt Saaremaal
asuvat ettevõtet. Nendeks on omatooteid arendav
töölaevaehitaja Baltic Workboats AS ja AS Luksusjaht, kes
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Joonis 2. Läänemere riikide positsioon
väärtusahelas.
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on

alljärgnevalt sõnastatud Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse
tänane olukord SWOT analüüsi formaadis.
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Tugevused
•

Võimalused

Soodsa ärikeskkonnaga eduka riigi

•

maine
•
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regiooni

kõrge

•

Läänemere
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seotus,

lähedus)

•

•
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hea
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ja
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juhtivate
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lõbusõidu-

•
ettevõtete

Liikumine

väärtusahela

kõrgema

Aktiivsem ja efektiivsem koostöö kogu
Oskustööjõu ja kompetentsi sisse- ja
tagasitoomine ning arendamine

edulood

•

Eesti tuntuse ja maine turundamine

Arenenud IT infrastruktuur ja kiirelt

•

Ärifookuse

Toimiv meretööstuse klaster ja

ja

väärtusahela ulatuses

arenev sadamate võrgustik
•

uue

lisandväärtusega lülidesse
•

kuluefektiivsus
•

turundus

töölaevade valmistamine

ajalooline, keeleline ja kultuuriline
Eesti

ja

põlvkonna sihtgrupile

konkurentsivõimega

•

Tootearendus

ümberhindamine,

arvestades töölaevade nõudluse kasvu
•

avaliku sektori toetus, sh eriala õpe

Laevade hoolduse ja talvehoiu äri kasv
(s.h. teenuste eksport)

ja kompetentsikeskuse teenused

Nõrkused

Ohud

•

Väike koduturg

•

Enamiku ettevõtete väike mastaap
ja sellest tulenev

•
•
•

•
majanduslik

Positsioneering

muutuvates

väärtusahelates ebaõnnestub
•

Tootmissisendite kallinemine (tööjõud,

ebakindlus

energia, keskkonnanõuded jm) muudab

Vaba oskustööjõu vähesus ja uue

tänased

põlvkonna püsimatus töösuhetes

konkurentsivõimetuks

Mastaabipiirangud

ettevõtete

•

ärimudelid

Globaalne konkurents ja madalama

kasvule ja ehitatavatele laevadele

hinnaklassi

Tööjõukulude kiirem kasv võrreldes

„söövad“ väikebrändide ja -ettevõtete

teiste Balti riikide ja Poolaga

turu
•

seeriatoodete

Lõbusõidulaevade

võidukäik

(purjejahtide)

nõudluse järsk kahanemine tänastel
sihtturgudel

Töö viimases osas on esitatud Eesti ettevõtete võimalused positsioneerumiseks ja koostööks
väärtusahelas. Lähtealuseks on tänased tugevused (vt. SWOT analüüs) ja edulood ning
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trendid, mis mõjutavad ettevõtete tegevuskeskkonda, konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.
Peamisteks võimalusteks väärtusahela erinevates lülides on:
Disain ja tootearendus
•

Liikuda väärtusahela lülidesse, kus võimalused kõrgema lisandväärtuse loomiseks on
paremad. Üheks võimaluseks on oma brändi loomine ja arendamine, mis üldjuhul on
ressursi- ja ajamahukas. Teiseks võimaluseks on tuntud brändide omandamine läbi
ettevõtete või nende osade ostu. Arvestades tänast kompetentside paiknemist
Läänemere regioonis, tuleb mõlemal juhul otsida disainialast koostööd eeskätt
Rootsist või Norrast.

•

Eelistada koostööd disainibüroodega, kelle fookus on uue põlvkonna sihtgruppidel
ning kes pakuvad trendikaid ja innovatiivseid lahendusi. Arvestades rendituru kasvu ja
uue põlvkonna eelistust saada veesõiduelamust ilma aeganõudva pühendumiseta, on
eduteguriteks paatide töökindlus, turvalisus ja käsitsemise lihtsus.

Hanked
•

Hangete iseloom ja tarnijate-koostööpartnerite valik selgub sageli juba disaini etapis, mil
otsustatakse, millised materjalid, navigatsiooniseadmed või jõuallikad on antud brändi
mudelitele sobivaimad. Üldlevinud ja tõenäoliselt ka paremaid tulemusi andev on
pikaajaline, ühistest visioonidest lähtuv koostöö tarnijatega. Oluline on siinkohal ka tootja
ja tarnija brändide sobivus ja võimalik sünergia.

•

Väikefirmade võimaluseks on koostöö, mille raames tehakse ühiseid hankeid ja mille
tulemusena on võimalik saavutada hinnavõitu läbi mastaabiefekti ja hoida kokku
logistikakuludes.

Tootmine
Arvestades turunõudlust, tootmistegureid ning lähedust Põhjamaadele, on Eesti ettevõtete
võimaluseks kallima hinnaklassi lõbusõidu- ja töölaevade valmistamine, kus on suur oskustöö
osakaal, kõrgema kvaliteedi nõue, usalduslik kliendisuhe ja efektiivne koostöö kogu
väärtusahela ulatuses. Antud valikut toetab ka olukord tööjõuturul, kus:
•

Tööjõu hinna eelis Eesti tootmissektoris on vähenemas, kuid säilib olulisel määral
võrreldes Põhjamaadega vähemalt keskpikas perioodis (kuni 5-10 aastat).

•

Tööjõu hind Eesti tootmissektoris on kasvanud kiiremini võrreldes Poola ja teiste Balti
riikidega ning on tõenäoline, et vahe suureneb veelgi.

•

Tööjõu vähesus, mida jätkuvalt mõjutab ka tööealiste väljaränne, piirab ettevõtete
kasvuvõimalusi ja seda eriti majanduse tõusufaasi jätkudes.
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Seega on odava tööjõu eelis ammendumas ja peamiseks võimaluseks on orienteerumine
kõrgema lisandväärtusega
leevendamisel on:
•

toodetele.

Võimalused

kvalifitseeritud

tööjõu

puuduse

Erialaõppe ja täiendkoolituse kohandamine ja rahastamine meretööstuse vajadustele
vastavaks.

•

Oluline

roll

ettevõtetele

teadmusteenuste

osutamisel

ja

sektori

töötajate

teadmiste/oskuste edendamisel on TTÜ Väikelaevaehituse Kompetentsikeskusel.
•

Spetsialistide ja oskustööjõu Eestisse tagasituleku soodustamine ja ka avaramate
võimaluste loomine välismaise oskustööjõu sissetoomiseks.

•

Ettevõtted saavad koostöös Eesti Meretööstuse Liiduga panustada laevaehitaja eriala
propageerimisse edulugude ja oma kaasaegse töökeskkonna tutvustamise kaudu.

Turundus ja müük
•

Eesti kui kvaliteetsete laevade valmistajamaa rahvusvahelise tuntuse ja maine
kujundamine vajab järjepidevat koostööd, mille vedajaks saab olla Eesti Meretööstuse Liit.
Eesti ettevõtetel on edulugusid ja konkurentsivõimelisi tooteid, mille abil saab Eesti
tootjamaa mainet tugevdada. Välismaiste brändiomanike kommunikatsioon ei pruugi
Eestit kui tootjamaad tutvustada.

•

Senise praktika kohaselt on osutunud edukaks ettevõtete, Eesti Meretööstuse Liidu ja
EAS-i vaheline koostöö ühiste turundusmaterjalide koostamisel ja rahvusvahelistel
messidel osalemisel.

•

Toodete müügil on võimalusteks koostöö turuinfo hankimisel ja analüüsil ning müügivõrgu
arendamisel, näiteks samade diilerite värbamisel.

Läänemere riikide majandusintegratsioon ja väärtusahelate rahvusvahelistumine on süvenev
protsess, kus ilma piiriülese koostööta on raske kui mitte võimatu edu saavutada. Antud
uurimistöö põhjal saab tõdeda, et Eestil on lõbusõidu- ja töölaevaehituses mitmeid
konkurentsieeliseid ja võimalusi eristumiseks nii Põhjamaade kui ka Läänemere lõunakalda
riikidega võrreldes.
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1. Läänemere piirkonna ettevõtete koostööd mõjutavad
globaalsed ja regionaalsed arengud
1.1

Otseste välisinvesteeringute trendid ja prognoosid

Otseste välisinvesteeringute kogumaht maailmas oli 2016. aastal UNCTAD World Investment
Report 2017 andmetel 1,75 triljonit USA. Kui 2015. aastal tegi otseste välisinvesteeringute
maht maailmas märkimisväärse tõusu, siis 2016. aastal vähenes see 2% võrra.
Otseinvesteeringute rekordtase, ligi 2 triljonit USA dollarit, oli globaalse finantskriisi eelsel,
2007. aastal. Prognooside kohaselt seda taset lähiaastatel ei ületata. 2017. aasta prognoos on
„ettevaatlikult optimistlik“ (kasv 5%), kuid maht jääb kindlalt alla 2007. a rekordtasemele.
Mõõdukat kasvu oodatakse ka 2018. aastal.4
Ka OECD prognoosib lähiaastateks otseste välisinvesteeringute kasvu, kus põhjust optimismiks
annab paranev majanduskasv peamistes regioonides ja rahvusvaheliste ettevõtete kasvavad
kasumid, mis toetavad uusi investeeringuid. Tootmissektori ja väliskaubanduse kasv on
otseste välisinvesteeringute kasvuprognooside aluseks eeskätt arenenud riikides.5
Globaalse ärinõustamisfirma EY hinnangul on Euroopa välisinvestoritele jätkuvalt atraktiivne.
Nende värske uuringu, Nordics Attractiveness Report 2017, kohaselt kujunes 2016. aasta
otseste välisinvesteeringute projektide arvu poolest Põhjamaades (Soomes, Rootsis, Norras ja
Taanis) rekordiliseks. Kokku tehti 328 uut investeeringut. Investeerimisprojektide arv kasvas
31%, mis oli üle kahe korra enam kui Euroopas keskmiselt. Põhjamaadest edukaim oli Soome
133 uue projektiga. Läbi välisinvesteeringute loodud uute töökohtade arv seevastu langes.
Põhjusena nimetatakse uuringus investeeringute iseloomu muutust, keskendutakse töötajate
kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatele projektidele, mis loovad ka kõrgemat lisandväärtust.
Kõige enam investeeriti tarkvaraalastesse ja äriteenustega seotud projektidesse, kokku 31%
kõigist investeerimisprojektidest.6
Kokkuvõtvalt saab tõdeda, et trendid otseste välisinvesteeringute kasvu osas on positiivsed ja
seda nii globaalselt kui ka Läänemere regiooni silmas pidades. Samas ei saa alahinnata
viimastel aastatel eskaleerunud geopoliitilisi riske ja võimalikke muudatusi suurriikide
kaubanduspoliitikates.

4

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2017.pdf

5

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Attractiveness_Program_Nordics_2017/$FILE/EY-NordicsAttractiveness-Report-2017.pdf
6

http://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm

19

1.2

Eesti positsioon investeeringute sihtriigina

Otsesed välisinvesteeringud Eestisse on aastate lõikes suuresti kõikunud, kuna Eesti kui
väikeriigi statistikat mõjutavad ühekordsed suuremad investeeringud, mis võivad ühel aastal
kokku langeda ja järgmisel aastal hoopis olemata olla (vt Tabel 1).
Tabel 1. Otseste välisinvesteeringute sissevool Eestisse 2007 – 2016 (mln dollarit)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 312

1 826

1 840

1 509

1 006

1 566

750

604

130

870

Allikas: OECD7
Objektiivse hinnangu riikide edukusest otseste välisinvesteeringute kaasamisel saame, kui
mõõdame välismaiste otseinvesteeringute positsiooni mahtu suhtena SKP-sse. Võrreldes selle
näitaja alusel Eestit Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega, on Eesti Ungari järel teisel kohal (vt Joonis
3).

Joonis 3. Euroopa Liidu uute liikmesriikide välismaiste otseinvesteeringute positsioon suhtena SKPsse 2015. aasta lõpus, %

Eestisse tehtud välismaiste otseinvesteeringute positsiooni maht on võrreldav riigi
sisemajanduse aastase kogutoodanguga.8 Otseinvesteeringute osakaal SKP-s on trendina

7

https://www.eestipank.ee/publikatsioon/maksebilansi-aastaraamat/2015/maksebilansi-aastaraamat-2015

8

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/ardo-hansson-selgitas-riigikogulastele-miks-valisinvesteeringute-mahtvaheneb?id=74799829
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olnud läbi aastate kasvav. Aastased kõikumised on tingitud mitmetest teguritest. Näiteks on
viimasel ajal mitmed väliskapitaliga ettevõtted, sh pangad, rohkem dividende välja maksnud.
Kuna nad on välisomandis, kajastub dividendide väljamaksmine välisraha väljavooluna.9
2016 aastal oli otseinvesteeringute netosissevool 354 miljonit eurot, mis tulenes peamiselt
mittefinantsettevõtete ja krediidiasutuste Eestis teenitud kasumi reinvesteerimisest.
Investeeringute sissevoolu mõjutas ka mittefinantsettevõtete grupisiseste laenunõuete
vähenemine, ehkki neljandas kvartalis suurenesid selle arvel investeeringud välismaal asuvate
tütarettevõtete aktsiakapitali.10
Eesti majanduse seotust naaberriikidega iseloomustavad Tabel 2 “Otseinvesteeringute
seisund Eestis Läänemere riikide kaupa” ja Tabel 3 “Eesti otseinvesteeringute seisund
Läänemere riikides”. Nendest tabelitest selgub, et 2/3 kõigist otsestest välisinvesteeringutest
on Eestisse tehtud Läänemere piirkonna riikidest ja Eesti on omakorda tublisti üle poole
investeeringutest teinud samasse piirkonda. Läänemere regiooni siseselt on iseloomulik, et
Eestis domineerivad investeeringud Põhjamaadest, eeskätt Rootsist ja Soomest. Eesti on
omakorda investeerinud enim Läti ja Leedu ettevõtetesse.
Tabel 2. Otseinvesteeringute seisund Eestis Läänemere riikide kaupa 08.06.2017 (mln €)

Otseinvesteeringud Eestis

18 412,5

s.h. Investeeringud Läänemere riikidest

12 151,2

Soome

4 240,7

Rootsi

4 663,0

Norra

537,6

Taani

408,5

Saksamaa

281,1

Poola

60,9

Läti

661,1

Leedu

696,1

Venemaa

602,2

Läänemere riikide osakaal

66%

Allikas: Eesti Pank11

9

https://www.eestipank.ee/press/mullu-investeeris-eesti-valismaale-endiselt-rohkem-kui-tehtivalisinvesteeringuid-eestisse-09032017
10

http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/2293/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/146

11

Ibid.
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Tabel 3. Eesti otseinvesteeringute seisund Läänemere riikides 08.06.2017 (mln €)

Eesti otseinvesteeringud välismaal kokku

6 320,6

s.h. Investeeringud Läänemere riikidesse

3 582,9

Soome

426,6

Rootsi

98,1

Norra

53,5

Taani

52,5

Saksamaa

68,2

Poola

121,8

Läti

1 195,8

Leedu

1 308,1

Venemaa

258,3

Läänemere riikide osakaal

57%

12

Allikas: Eesti Pank

Tegevusalade kaupa on enim Eestisse investeeritud finants- ja kindlustustegevusse, kuid ka
teised valdkonnad, s.h. töötlev tööstus on saanud mahukaid investeeringuid. Eesti ettevõtted
on investeerinud välismaale enim haldus- ja abitegevustesse. EMTAK-i liigituse järgi kuuluvad
siia üksused, kes osutavad mitmesuguseid majandustegevust (ettevõtlust) toetavaid
teenuseid, näiteks renditeenused s.h. mootorsõidukite, ehitusmasinate ja tööjõu rent,
reisikorraldus, turvateenused, büroohaldus, kõnekeskuste tegevus, inkasso- ja krediidiinfo
teenused, pakendamine, puhastus- ja hooldusteenused jne. Teisel kohal on investeeringud
välismaisesse töötlevasse tööstusesse (vt Tabel 4 ja Tabel 5).
Tabel 4. Otseinvesteeringute seisund Eestis tegevusalade* kaupa. 08.06.2017, top 5 (mln €)

Finants- ja kindlustustegevus

4 881,0

Kinnisvaraalane tegevus

3 471,6

Töötlev tööstus

2 586,1

Hulgi- ja jaekaubandus; Mootorsõidukite remont

2 336,7

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

1491,6

*Tegevusalade klassifikaatorina on kasutusel EMTAK2008.
Allikas: Eesti Pank13

12

Ibid.

13

Ibid.
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Tabel 5. Eesti otseinvesteeringute seisund Välismaal tegevusalade* kaupa. 08.06.2017, top 5 (mln €)

Haldus- ja abitegevused

1 312,2

Töötlev tööstus

979,6

Kinnisvaraalane tegevus

865,8

Finants- ja kindlustustegevus

833,2

Hulgi- ja jaekaubandus; Mootorsõidukite remont

483,6

*Tegevusalade klassifikaatorina on kasutusel EMTAK2008.
Allikas: Eesti Pank14
1.3

Eesti kaubavahetus Läänemere riikidega

Eesti majanduse seotust Läänemere piirkonna riikidega kinnitab ka väliskaubanduse statistika
(vt Tabel 6). Kõik Läänemere riigid, v.a. Poola, kuuluvad meie 10-ne suurima ekspordipartneri
hulka. Impordi osas jäävad esikümnest välja vaid Norra ja Taani.
Tabel 6. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2016

Saatjariik

Eksport,
mln eurot

KOKKU

11 882,6

Osatähtsus, %

Saatjariik

100

KOKKU

s.h.

Import,
mln eurot

Osatähtsus, %

13 500,3

100

s.h.

1.Rootsi

2 131,5

18

1.Soome

1 759,8

13

2.Soome

1 888,7

16

2.Saksamaa

1 483,5

11

3.Läti

1 093,7

9

3.Leedu

1 281,3

9

4.Venemaa

773,5

7

4.Läti

1 129,9

8

5.Leedu

713,1

6

5.Rootsi

1 121,4

8

6.Saksamaa

704,4

6

6.Poola

974,4

7

7.Norra

483,1

4

7.Holland

847,9

6

8.Taani

379,1

3

8.Venemaa

747,6

6

9.Holland

329,8

3

9.Hiina

555,8

4

10.USA

317,7

3

10.Itaalia

355,0

3

15

Allikas: Eesti Pank

14

https://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-69.pdf

15

Ibid.
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1.4

Eesti positsioon rahvusvahelistes väärtusahelates

Üha suurem osa toodetest ja teenustest valmib rahvusvahelistes väärtusahelates. Seda trendi
toetavad tehnoloogilised arengud, kiirem ja odavam logistika, juurdepääs ressurssidele ja
turgudele ning rahvusvahelist kaubandust ja investeeringuid liberaliseeriv poliitika enamikes
riikides.
Ettevõtted keskenduvad üha enam väärtusahela lüli(de)le, kus neil on parim positsioon ja
kompetents. Selle tulemusena väärtusahelad pikenevad ja muutuvad komplekssemateks.
Eesti ekspordist moodustasid vahekaubad 2011. aastal 69%.16 Vahekaupadeks on antud
kontekstis toorained, komponendid ja teenused, mida kasutatakse lõpptoodete ja -teenuste
valmistamiseks.
EL 28 vastav näitaja oli 65%, Soomel 76%, Rootsil 68%, Lätil 67%, Leedul 65%, Saksamaal 61%,
Poolal 60% ja Venemaal 91%. Venemaa suur vahekaupade osakaal on tingitud eeskätt
toorainete nagu nafta ja maagaas ekspordist. Vahekaupade ekspordi- ja impordigeograafia
kattub valdavalt kogu Eesti väliskaubanduse geograafiaga, mis tähendab, et ligikaudu 2/3
vahekaupade ekspordist ja impordist toimub Läänemere riikidega.
Eesti impordist moodustasid vahekaubad 2011. aastal 66%. EL 28 vastav näitaja oli 66%,
Soomel 71%, Rootsil 67%, Lätil 58%, Leedul 61%, Saksamaal 62%, Poolal 69% ja Venemaal 38%.
Eesti vahekaupade ekspordi- ja impordigeograafia kattub valdavalt väliskaubanduse
geograafiaga tervikuna, mis tähendab, et ligikaudu 2/3 vahekaupade ekspordist ja impordist
toimub Läänemere riikidega.
Vahekaupade ekspordi ja impordi osakaal iseloomustab riigi aktiivsust rahvusvahelistes
väärtusahelates. Oluline on siinjuures millist, ja mil määral, lisandväärtust luuakse
väärtusahelate nendes lülides, kus osaletakse. Kas ollakse brändi omanik ja juhitakse kogu
väärtusahela protsessi või tegeldakse toote ja tehnoloogia arendamisega või ollakse näiteks
alltöövõtja rollis ja müüakse odavamat tööjõudu? Reeglina luuakse suuremat lisandväärtust
ahela alguses ja lõpus ehk sellistes lülides nagu R&D, toote/teenuse disain, marketing ja müük.
Soome ETLA 2017. aastal avaldatud uuringus Estonia in Global value chains17 analüüsiti kahe
Eestis tegutseva ettevõtte, Ericsson Eesti AS ja Hekotek AS, panust Eesti eksporti ja
sisemajanduse kogutoodangusse.

16
17

Ibid.
http://www.doingbusiness.org/rankings
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Ericsson Eesti AS, kes osaleb vaid elektroonikasektori väärtusahelate tootmise faasis, andis
Soome uurijate arvutuste kohaselt 7,2% Eesti koguekspordist ja 0,3% SKT-st.
Hekotek AS, kes lisaks saetööstuse seadmete tootmisele tegeleb ka nende seadmete
tootearenduse ja turundusega, andis samal aastal 0,41% Eesti koguekspordist ja 0,16% SKT-st.
Arvestatud on nii otsest kui ka kaudset panust SKT-sse.
Eesti lõbu- ja töölaevade ehitus on oma positsioonilt väärtusahelas sarnane Hekotek AS
näitele, kuna suurem osa laevaehitajatest tegelevad ise tootearenduse, tootmise ja
turundusega. Sisse ostetakse peamiselt materjale ja komponente. Positsiooni tugevdamisel
väärtusahela suurima lisandväärtusega lülides on laevaehitajatele toeks ülikoolide juures
tegutsevad kompetentsi- ja uurimiskeskused ning riigipoolsed meetmed, mis toetavad teadusja arendustööd, oma brändide loomist ning arendavad kompetentse rahvusvaheliseks
koostööks ja väärtusahelate orkestreerimiseks.
1.5

Tööjõukulude dünaamika Läänemere regiooni riikides

Tööjõukuludel on oluline, sageli ka määrav roll piiriüleste investeeringute tegemisel ja
tootmisüksuste asukoha valikul. Tavapärane on olukord, kus ettevõtte peakorter paikneb ühes
riigis, tootmisüksus teises ja mingi muu väärtusahela tegevus, näiteks disain või hangete
juhtimine, hoopis kolmandas riigis. On loomulik, et ärihuvidest lähtudes otsitakse riike, kus
ettevõtete konkurentsivõime konkreetses väärtusahela etapis oleks parim. Tööjõukulud
hõlmavad nii töötajate palku kui ka mittepalgalisi kulusid, peamiselt tööandja poolt
makstavaid sotsiaalmakse.
Tabel 7 toob ära tööjõukulude taseme Läänemere regiooni riikides. Näeme, et vaatamata
kiiremale kasvule on tööjõukulude tase Eestis üle kolme korra madalam võrreldes
Põhjamaadega ja 4-5 korda madalam võrreldes Taani ja Norraga.
Saame väita, et tänasel päeval on Eestil tööjõukulude osas oluline konkurentsieelis Läänemere
põhjakalda riikide ja Saksamaa ees. Teistes Balti riikides ja Poolas on tööjõud meiega võrreldes
10-20% odavam. Strateegiliste otsuste tegemiseks on vajalik prognoosida tööjõukulude
muutust järgmise 5-10 aasta perspektiivis. Indikatsiooni saamiseks eeldame, et Eesti
tootmissektoris kasvavad tööjõukulud 6% aastas ja EL 28 riikides 2% aastas.
Juhul kui Eesti tootmisettevõtetes kasvaksid tööjõukulud 6% aastas, oleks tunni tööjõukulu 5
aasta pärast 14,6 eurot ja 10 aasta pärast 19,5 eurot ehk ligi kaks korda tänasest kõrgem. Kui
me eeldame, et EU 28 riikide palgakulude kasv on kolm korda aeglasem, siis vastavad numbrid
oleksid 36,0 eurot 5 aasta pärast ja 39,7 eurot 10 aasta pärast. Võrdluses näeme, et kui aastal
2016 moodustasid Eesti töötunni kulud tootmises 37% EU 28 vastavatest kuludest, siis ülal
esitatud eeldustel oleks sama näitaja 49% aastal 2026. Samas, absoluutarvudes väheneks vahe
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2016. aasta 21,7-lt eurolt (32,6-10,9) 10 aasta perspektiivis 20,2-le eurole ehk minimaalselt.
Saame järeldada, et tööjõukulude erinevus uute ja vanade EL riikide vahel on visa muutuma,
mis omakorda tähendab, et Balti riikide ja Poola konkurentsieelis peaks keskpikas perioodis
säilima, ja seda eriti Läänemere regioonis, kus asuvad „kallid“ riigid.
Tabel 7. Tööjõukulud (palgad ja tööjõuga seotud kulud) tunnis eurodes, 2016 (kõik sektorid v.a. põllumajandus ja avalik
haldus)

2008

2016

s.h. tootmine 2016

EU-28

25,3

29,8

32,6

Soome

27,1

33,2

37,1

Rootsi

31,6

38,0

42,3

Norra

37,8

50,2

59,1

Taani

34,6

42,0

43,9

Saksamaa

27,9

33,0

38,8

Poola

7,6

8,6

8,5

Läti

6,0

7,5

7,5

Leedu

5,9

7,3

7,3

7,8

10,9

10,9

Eesti
Allikas: Eurostat
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Lõbusõidu- ja töölaevaehituse seisukohalt on kindlasti oluline, kuidas muutub kulutase teistes
Balti riikides ja eriti Poolas. Seni on tööjõu hinna kasv Eestis olnud kiirem kui näiteks Poolas.
Samas võime eeldada, et kuivõrd ka Poola laevaehitusettevõtted kurdavad juba täna tööjõu
vähesuse üle ja naabruses asuv Saksamaa tööturg on avatud, siis peaks tööjõu kallinemine
Poolas toimuma edaspidi Eestiga sarnases tempos. Siiski on olemas risk, et Eesti tööjõu
hinnavahe Poola ja teiste Balti riikidega jätkab kasvu.
1.6

Eesti ja teiste Läänemere regiooni riikide ärikeskkonna konkurentsivõime

Läänemere regiooni riigid on äritegevuse lihtsuse ja turule ligipääsu osas soodne piirkond
piiriüleseks koostööks. Maailmapanga poolt koostatud 2016 aasta ärikeskkonna atraktiivsuse
(ease of doing business)19 edetabelis asub Eesti 190-ne riigi seas 12. kohal. Taani leiame 3.,
Norra 6., Rootsi 9., Soome 13., Läti 14., Saksamaa 17., Leedu 21., Poola 24. ja Venemaa 40.

18
19

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs#Main_statistical_findings
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator
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positsioonilt. Venemaa puhul on peamisteks probleemideks piiriülese kaubanduse tõkked
(140. positsioon) ja ehituslubade saamine (115. positsioon).
Ka innovatsiooniindeksi (global innovation index)20 põhjal reastatuna on Läänemere riigid
rahvusvahelises võrdluses eesotsas. Rootsi on 2., Taani 6., Soome 8., Saksamaa 9., Norra 19.,
Eesti 25., Läti 33., Poola 38., Leedu 40. ja Venemaa 45. positsioonil. Kokku on 2017. aasta
edetabelis 127 riiki.
Märkimisväärne on, et 25-st eesotsas olevast riigist on 15 Euroopast ja neist omakorda 6, s.h.
ka Eesti, Läänemere regioonist. Pole kahtlust, et innovatsioonivõimekus on majanduskasvu
eelduseks ehk asume piirkonnas, kus arenguvõimalused on ühed parimad maailmas. Piiriülene
koostöö meie regioonis saab vaid võimendada seda kasvu.
Korruptsioonivabaduse (corruption perceptions)21 2016. aasta indeksi alusel reastusid
Läänemere regiooni riigid samuti kõrgetele kohtadele. Taani oli 1., Soome 3., Rootsi 4., Norra
6., Saksamaa 10., Eesti 22., Poola 29., Leedu 38., Läti 44. positsioonil. Venemaa on siiski vaid
131. positsioonil 176 tabelis oleva riigi hulgas. Madalam reiting tähendab riigis valitsevat
usaldamatust ja halvasti toimivaid avalikke institutsioone nagu näiteks politsei ja
õigusorganid.
Meie regiooni kõrgetel positsioonidel olevaid riike iseloomustab juurdepääs informatsioonile,
kohtusüsteemi sõltumatus ja üldine usalduslik keskkond. On üheselt mõistetav, et
korruptsioonivaba keskkond soodustab piiriülest koostööd, ja saab tõdeda, et ka selles osas
oleme väga heas olukorras.
Esimese osa kokkuvõttena on Eesti majandus tihedalt põimunud Läänemere riikidega, seda nii
otseinvesteeringute kui ka kaubavahetuse osas. Seosed ja koostöö on ennekõike
väärtusahelate põhised, kus ühes riigis valmistatud toode või teenus on sisendiks lõpptoote
valmistamisele teises riigis. Sageli liiguvad pooltooted mitmeid kordi erinevate riikide vahel,
enne kui lõpptarbijani jõuavad. Eesti ettevõtetel on väga head eeldused lisandväärtuse kasvu
suurendava rahvusvahelise koostöö edendamiseks Läänemere regioonis:
•

Regiooni majandused ja ettevõtted on juba üle 25 aasta omavahel tihedalt seotud läbi
investeeringute, kaubanduse ja igapäevase äritegevuse.

•

EL seadusandluse ühine raamistik lisab kindlustunnet äritehingute tegemisel ja puuduvad
tõkked inimeste, kaupade ja kapitali liikumisel.

20

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

21

Andmed: EAS esindused Taanis, Norras, Rootsis, Soomes, Saksamaal; erialaliitude koduleheküljed,
profinautic.com, intervjuud ekspertide ja ettevõtetega
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•

Regiooni

riigid

täiendavad

üksteist

eristuvate

ressursside,

kompetentside

ja

konkurentsieeliste osas, ja erinevusete olemasolu on teadupärast tegur, mis tõukab
koostööle.
•

Kultuuriruum on sarnane ja keelebarjäär minimaalne tänu meie heale inglise, soome ja
vene keele oskusele.

•

Ettevõtluse jaoks oluliste näitajate nagu majandusvabaduse, innovatsioonivõimekuse ja
korruptsioonivabaduse osas on piirkonna riigid erinevate edetabelite alusel maailma
parimate hulgas.

Venemaa välispoliitilised sammud ja sellele järgnenud lääneriikide ja Euroopa Liidu
majanduspoliitilised sanktsioonid on oluliselt piiranud Läänemere riikide ettevõtete ärisuhteid
ja koostööd Venemaa ettevõtetega ja lähiaastatel ei prognoosita olukorra paranemist.
Töö esimeses osas esitatut silmas pidades võib julgelt väita, et Läänemere regioon (Venemaad
arvestamata) on üks maailma soodsamaid piirkondi ettevõtete arenguks ja piiriüleseks
koostööks.
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2. Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituse valdkonna
tänane olukord, arengud ja ekspertide visioonid
2.1

Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituse geograafiline paiknemine

70-ndatel aastatel toimunud suurte laevade tellimuste liikumine Skandinaavia riikidest
Jaapanisse ja sealt edasi Koreasse sundis Läänemere-äärseid ettevõtteid otsima uusi turge ja
nišše, kus kuluefektiivsus ei olnud peamiseks konkurentsieeliseks ning kus sai rakendada
oskusteavet, mis Aasia riikidel veel puudus. Aasia ettevõtetega konkureerimiseks muutus
Läänemere-äärsete riikide jaoks senisest olulisemaks spetsialiseerumine ja koostöö
väärtusahelas ning tooteinnovatsioon.
90-ndatel toimus tööstuse ümberpaiknemise esimene laine Läänemere lõunakalda
majanduste avanemisel. Skandinaavia ja Soome ettevõtted otsisid uusi tootmisvõimalusi
madalamate tööjõukuludega Balti riikidest ja Poolast, kuid samuti liikusid laevade, eriti
lõbusõidulaevade tellimused Skandinaavia ja Soome tootjatelt Balti riikide ja Poola tehastele.
Valdavalt jäid selle protsessi käigus brändid, toote disain ja müük Rootsi, Taani, Norrasse ja
Soome, laevade tootmine allhangiti Eestist ja Poolast, väiksemal määral ka Lätist ja Leedust.
2008. aasta globaalne majanduskriis mõjutas eelkõige lõbusõidulaevade ehitajaid ning
võimendas Läänemere-äärsete tootmiste ümberpaiknemise protsesse veelgi. Muutuste
peamisteks suundadeks olid ettevõtete restruktureerimine vastavalt langenud nõudlusele ja
kuluefektiivsemate tootmislahenduste ja -paikade otsing. Samuti tõi kriis kaasa mitmete
tuntud tootjate ja brändiomanike ühinemisi, ülevõtmisi ja pankrotte Skandinaavia riikides,
Soomes ja Saksamaal.
Läänemere lõbusõidu- ja töölaevaehituse tänast olukorda iseloomustab „uue“ tööjaotuse ja
tootepõhise spetsialiseerumise väljakujunemine Läänemere regiooni tootjate vahel.
Joonis 4 kujutab lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtete paiknemist Läänemere regioonis.
Iga riigi tähtsamaid ettevõtteid iseloomustatakse käesoleva töö peatükis 3.3.
Läänemere-äärse lõbusõidu- ja töölaevaehituse peamised geograafilised koondumiskohad on
Turu ja Helsingi piirkond Soomes ja Gdanski piirkond Poolas, kus asub teiste piirkondadega
võrreldes rohkem ka transpordilaevade ehituse ja remondiga tegelevaid tehaseid. Taani
lõbusõidulaevade ehitus on koondunud Lille Belti väina ümber. Saksamaa lõbusõidu- ja
töölaevaehituse geograafiline koondumisoht on Hamburgi ja Kieli piirkonnas. Eesti lõbusõiduja töölaevaehituse koondumiskohad on endiselt Harjumaa ja Saaremaa.

29

Joonis 4. Läänemere-äärse lõbusõidu- ja töölaevaehituse geograafiline paiknemine

Viimase kümnekonna aasta jooksul on toimunud ettevõtete ümberpaiknemine Norrast ja
Rootsist ida ja lõuna suunas (peamiselt Poola, aga ka Soome ja Balti riikidesse)22. Norras veel
kümme aastat tagasi aktiivselt tegutsenud Agderi piirkonna lõbusõidulaevaehituse klaster on
hääbunud, samuti on kadumas Vaasa piirkonna lõbusõidulaevade ehituse klaster Soomes.
Riikide lõikes saab iseloomustada Läänemere laevaehituses toimunud muutusi järgnevalt:
Eesti

on

spetsialiseerunud

eriprojektide

ja

väikeseeriatoodete

valmistamisele;

tootmisteenuse osutamisele spetsialiseerunud ettevõtteid Eestis ei ole, toodetakse nii
omatooteid kui ka lõpptooteid Skandinaavia ja Saksamaa kaubamärkide omanikele. Eesti
laevatoodang on küllalt mitmekesine, piiranguks on suurte laevade ehitamiseks sobimatu
infrastruktuur. Peamised ettevõtete koondumiskohad on Saaremaa ja Harjumaa.
Soomet teatakse kui maailma juhtivat jäälõhkujate arendajat. Soomes asub teiste Läänemere
regiooni riikidega võrreldes kõige enam suuri laevatehaseid, samuti ehitatakse Soomes
endiselt märkimisväärsel määral mootorpaate ja kaatreid. Purjelaevade ehitus on Soomes

22

Eurostat
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sisuliselt hääbunud. Arengufookusena nähakse autonoomsete laevade arendust ja
taastuvenergiaga seotud tööstust.
Rootsis on laevade tootjate arv kahanenud, kuid säilinud on brände omavad ettevõtted ja
disainibürood. Mitmed endised tootmistehased on ümber spetsialiseerunud laevade
hooldusele. Rootsil on endiselt tugeva laevaarendaja maine, arenguperspektiiviks peetakse
kõrgtehnoloogiliste laevatoodete arendust ja avameretööstust. Tihedaim laevatehaste
piirkond on endiselt Göteborgi kandis ja Orusti saarel. Läänemere regiooni laevaehituse
geograafiline raskuskese asubki Göteborgi lähistel.
Norras on väga tugev avameretööstus; toodetakse luksusklassi veesõidukeid, mille puhul hind
ei ole kõige määravam tegur ostuotsuste langetamisel. Kalalaevu ja laiatarbe-lõbusõidulaevu
toodetakse Norras valdavalt siseturule. Endine Agderi piirkonnas asunud lõbusõidulaevade
ehituse klaster on kaardilt kadunud, mitmed endised tootjad on ümberfokuseerunud laevade
hooldusele ja teenindusele.
Taani on spetsialiseerunud purjejahtide tootmisele. Töö- ja transpordilaevade ehitus Taanis
sisuliselt puudub. Laevaehitusettevõtted on ümber fokuseerunud koduturu laevade
hooldamisele.
Saksamaa puhul on spetsialiseerumist mingile konkreetsele tootetüübile või väärtusahela
lülile keeruline välja tuua, kuna suurele riigile omaselt on kaetud kogu spekter. Saksamaa
ettevõtetele on iseloomulik ärimudel, kus ühe ettevõtte või ka kaubamärgi all valmistatakse
väga erinevaid tooteid, sageli katavad ettevõtete tootmisvõimalused kogu väärtusahela.
Poola on peamine allhankeriik Skandinaavia ja Saksamaa brändiomanikele, kuid samuti
valmistatakse Poolas järjest enam oma tooteid. Nii töö- kui lõbusõidulaevaehituse ettevõtted
ei ole tugevalt spetsialiseerunud, pakutakse laia toote- ja teenusspektrit kogu väärtusahela
lõikes. Mitmed Põhjamaade tootemärgid on liikunud Poolasse, tootmisele järele. Poola
tootearendus on nõrk, kuid arenguperspektiiviga. Viimase aasta trendina võib märkida
väikeseeria-brändide huvi leida Poolale alternatiivseid tootmiskohti, peamise põhjusena
nimetatakse kvaliteediprobleeme. Peamine tehaste koondumiskoht on Gdanski Gdynia
piirkond.
Leedus asub mitu laevaremondi tehast, kuid uute aluste ehitamisega tegelevad vaid mõned
ettevõtted. Üks neist, AG Baltic, osutab tootmisteenust mitmele tuntud Skandinaavia
kaubamärgile. Leedus uusi transpordi- ja töölaevu ehitav tehas kuulub Eesti ettevõttele BLRT
(Western Shipyard).
Lätis toodetakse vähesel määral lõbusõidulaevu, nii allhankena Rootsi ja Soome
brändiomanikele kui ka omatoodetena. Kõige tihedam on tehaste paiknemine Riia lähistel.
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Läti tuntumad omatooted on mitmekerelised lõbusõidulaevad (Latitude Yachts, O-Yachts,
Catri25 projekt).
Venemaa läänepiirkonda hakkas lõbusõidu- ja töölaevatootjaid tekkima kümmekond aastat
tagasi. Praegusel ajal toodetakse seal peamiselt alumiiniumist paate Venemaa siseturule,
valdav sihtgrupp on hobikalastajad ja avalik sektor. Viimastel aastatel on tekkinud ettevõtetel
huvi siseneda Balti riikide kaudu ka Euroopa turule. Töölaevade tootmine on Venemaal
vähene, küll aga ehitatakse ja arendatakse laevu militaarotstarbel, vastavad tootmistehased
kuuluvad riigile. Tehased on koondunud Peterburi ja Leningradi oblasti läänerannikule.
Mitmed Skandinaavia ettevõtted, kes varasemalt tegelesid laevade tootmisega, on
ümberspetsialiseerunud laevade hooldusele, remondile ja talvehoiule – Skandinaavia maades
ja Soomes on lõbusõidulaevade omanike osakaal elanikkonnast üks kõrgemaid maailmas,
samas on asustustihedus üks madalamaid.

Joonis 5. Inimesi lõbusõidulaeva kohta. ICOMIA statistika 2015

European Boating Industry andmetel on Euroopas registreeritud 6 miljonit lõbusõidulaeva.
Tuginedes ICOMIA statistikale võib väita, et neist pea pooled (2,5 miljonit) on registreeritud
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Läänemere regioonis (Joonis 5. Inimesi lõbusõidulaeva kohta. ICOMIA statistika 2015; Tabel 8.
Lõbusõidulaevade arv Läänemere regioonis. ).
Tabel 8. Lõbusõidulaevade arv Läänemere regioonis.

Riik

rahvaarv

paatide arv

inimesi paadi kohta

Eesti

1 300 000

30 233

43

Soome

5 557 000

793 857

7

Rootsi

10 034 400

771 877

13

Taani

5 707 000

356 688

16

Poola

38 484 000

68 968

558

Saksamaa

82 175 700

513 598

160

Läti*

1 953 000

10 000

195

Leedu*

2 888 600

10 000

289

Norra

5 258 000

751 143

7

Kokku

148 099 700

2 555 220

58

Allikas: ICOMIA; *-hinnang
2.2

Lõbusõidu- ja töölaevaehituse tänane olukord

Kuigi Euroopa lõbusõidulaevade nõudlus ja tootmismahud ei ole tänaseni 2008. aasta
majanduskriisi eelsel tasemel taastunud (vt Tabel 9), on tootjad viimastel aastatel muutunud
optimistlikumaks. Kuigi 2009. aastaga võrreldes on esmaregistreeritud paatide arv Euroopas
langenud 40% võrra, on Euroopast väljaspool asuvatel turgudel lõbusõidulaevade
müügimahud alates 2013. aastast märkimisväärselt kasvanud ja ettevõtted on oma turge
laiendanud Euroopa liidu majandusruumist väljaspool (vt Tabel 9).
Tabel 9. Lõbusõidu- ja sportpaatide tootmine, Eurostat
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European Boating Industry hinnangul on Euroopa lõbusõidulaevade tootmise käibe maht 20
miljardit eurot23, ICOMIA andmetel moodustab Läänemere regiooni (ei sisalda Norrat)
toodangu väärus Euroopa toodangust ligi 20% (1,3 miljardit eurot) 24.
Euroopa juhtivad lõbusõidulaevade tootjad teatasid 2016. aastal Euroopa turu müügimahtude
kasvust25. Ka Ameerika tootja Brunswicki eksport Euroopasse kasvas varasemaga võrreldes,
ning seda just alla 30-jalaste lõbusõidulaevade nišis Skandinaavias, Prantsusmaal ja
Saksamaal.
Läänemere regiooni siseselt on Balti riikide ja Poola tootmismahud viimasel kümnendil pigem
kasvanud, seda eelkõige Skandinaavia tootmiste ümberpaiknemise tulemusena. Euroopa
suurtootjatest (Beneteau, Sunseeker, Azimut Benetti, Princess) asuvad Läänemere regioonis
kaks (Bavaria, Hanse).
97% Euroopas lõbusõidulaevu tootvatest ettevõtetest on väikese või keskmise suurusega
ettevõtted. Kahaneva koduturu tingimustes, kus lõbusõidulaevade endiste turumahtude
taastumist lähiaastatel ei ole ette näha, sõltub sektori edasine edu suuresti ettevõtete
innovatsioonivõimekusest ja suutlikkusest muutuvate tingimustega kohaneda ning uute
eksporditurgude ja tooteniššide leidmisest. Arvestades väikeseid tootmismahte, kaugemate
turgudega seotud kõrgemaid tarnekulusid, tuntud brändide domineerimist ja välisturgude
sisenemisbarjääre (erinevad standardid, imporditollid) on väikeste ettevõtete võimalused
suhteliselt piiratud.
Läänemere regiooni lõbusõidulaevade tootmise tugevuseks on kahtlemata tuntus ja hea
maine, mis tuleneb peamiselt Skandinaaviamaade ja Soome taustast. Samuti on Euroopa, ja
eriti Põhjamaad, tuntud innovatsioonivõimekuse ja teadusarenduse taseme poolest. Nende
eeliste kasutamise võimalused on aga majanduskriisi järgsel perioodil olnud piiratud
kahanenud lähiturg, tugevnev (hinna-)konkurents ja piiratum ligipääs finantsvahenditele on
pärssinud sektori kasumlikkust ja suutlikkust
tootearendusse või uute turgude leidmisesse.

investeerida

tootmisvõimekusse,

Avalikult sektorilt oodatakse Euroopa tasandil tuge peamiselt kolmes valdkonnas: Euroopa ja
USA standardite ühtlustamisel või vastastikusel tunnustamisel; Euroopa majandusruumi
reeglite ja seadusandluse ühtlustamisel; välisturgude sisenemisbarjääride kahandamisel

23

European Boating Industry www.europeanboatingindustry.eu

24

ICOMIA statistics book

25

European Boating Industry, www.europeanboatingindustry.eu
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(imporditollid). Samuti peetakse jätkuvalt oluliseks investeeringuid teadusarendusse (näiteks
säästlik tootmine ja tehnoloogia) ja regionaalarengusse (rannikualade ja sadamate arendus
jmt).26
Vahemikus 2012-2014 kahekordistus töölaevade tootmise osakaal nii Euroopa kui muude
piirkondade laevatehaste toodangus. Põhjuseks oli samaaegne transpordilaevade nõudluse
langus ning massiline töölaevade tellimine, mis kaasnes nafta hindade tõusuga.27
Avameretööstusega seotud investeeringutest oli aastatel 2008-2014 töölaevade ehitamisse
suunatud igal aastal vähemalt 20%. Avameretööstusega seotud töölaevadest sai
laevaehitusettevõtete jaoks peamine või vähemalt väga oluline tootmisnišš, mis siiski ei
suutnud täielikult kompenseerida suurte transpordilaevade nõudluse kahanemist. Ka mitmed
lõbusõidulaevade tootjad sisenesid sel perioodil töölaevade turule.
Seetõttu pani naftahindade ootamatu langus 2014. aastal, millega kaasnes ka töölaevade
nõudluse langus, keerulisse olukorda eeskätt suured laevatehased, mis olid varasemalt
spetsialiseerunud transpordilaevade ehitamisele ning äsja alustanud ka väiksemate
töölaevade ehitamist. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et suurte transpordilaevade
valmistamise kõrval on Aasias kiiresti arenemas võimekus ka väiksemate töölaevade
valmistamiseks.
Joonis 6 väljendab selliste Põhjamaade, Eesti ja Poola töö- ja vesiviljeluslaevade ehitamisele
spetsialiseerunud ettevõtete müügikäibe ja kasumi dünaamika näitajad, mille keskmine käive
aastatel 2013-2016 oli üle 10 mln euro. Valitud ettevõtete müügikäive moodustas 2016. aastal
70% vastava piirkonna vastavate ettevõtete kogukäibest.
Suuremate töölaevade ehitamisele spetsialiseerunud ettevõtete müügikäibe kogumaht, mis
2013-2015 stabiilselt langes, kasvas hüppeliselt 2016. aastal . Suurima käibe kasvuga on Norra
ettevõte Larsnes MEK, kus hiljuti omandas osaluse Norra üks suuremaid merenduskontserne
ja Larsnesi varasem püsiklient Rostein AS.
Kuna suurte laevade nõudlus on endiselt madal ja energia hindade langus on kahandanud
nõudlust ka töölaevade järele, on konkurents töölaevade tootmises senisest tihedam.
Kümne aasta perspektiivis nähakse avameretööstusega seotud töölaevade ehituse mahu
kasvu keskmiselt 3,7% võrra aastas, mis tuleneb otseselt uute merepõhja loodusvarade

26

OECD, shipbuilding and offshore Industry, http://www.oecd.org/sti/ind/shipbuilding.htm

27

Ettevõtete majandusaasta aruanded 2014-2016
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kasutuselevõtust.28 Täiendavalt nähakse töölaevade tellimuste mahu suurenemist seoses
Euroopa Liidu avamere taastuvenergia kasutuselevõtu laiendamise, lähimerevedude,
avamere kalakasvanduste ja keskkonnaseire arendamisega Läänemere regioonis29.
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Joonis 6. Töölaevatootmisele spetsialiseerunud ettevõtete käive ja kasum 2013-2016

Kuna riigid panustavad taastuvenergia tootmisele ja naftahindade osas prognoositakse
stabiliseerumist tänasel hinnatasemel või vaid mõningast tõusu, on töölaevaehituse jaoks
pikas perspektiivis kasumlikum pigem taastuvenergia tootmise kui avamere naftatööstusega
seonduv.

28

European Commission, A Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

29

WindEurope; „The european offshore wind industry, key trends and statistics 2016“,
https://windeurope.org/about-wind/statistics/offshore/european-offshore-wind-industry-key-trends-andstatistics-2016/
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2.3

Peamised arengud ja trendid lõbusõidu- ja töölaevaehituses

Kogu Läänemere-äärset lõbusõidu- ja töölaevaehitust mõjutavad globaalsed arengud nagu
tööstuse ümberpaiknemine kuluefektiivsematesse regioonidesse, saastepiirangud, rohelise
energia ja merepõhja maavarade kasutuselevõtmine ja tehnoloogia areng. Lisaks sellele on
üha olulisemad trendid, mis seonduvad tarbijate eelistuste kiirenevate muutustega,
keskkonnahoiu ja tehnoloogia arenguga.
Juba aastaid on mootorpaatide segmendis turuliidriks USA Brunswick, kes on ostnud osaluse
ka mitmetes Läänemere regiooni tuntud brändides nagu Bella, Aquador, Flipper ja Uttern.
Brunswick Boat Groupi president Huw Bower on lähitulevikku prognoosinud jargnevalt: „Kuigi
lõbusõidulaevade ehitussektor ei ole USA turul saavutanud kriisieelset mahtu, on viimased
kuus aastat näidanud jätkusuutlikku kasvu. Enamus ettevõtteid on end edukalt ümber
positsioneerinud ja teenivad (tänu innovatsioonile) stabiilset kasumit. Kasv jätkub ka 2017.
aastal. Kasvu toetavateks teguriteks on madalad energiahinnad ja intressimäärad ning
paranenud tööhõive. Rahvusvaheliste turgude areng on ebaühtlane. Euroopas on täheldatav
kohalike tootjate kasv. Brunswicki investeeringute fookus on brändi arendamisel ja elujõulistel
toodetel. Igal aastal investeerime 5% käibest (ligikaudu 65 mln dollarit) teadus- ja
arendustöödeks ning tootmisse, eesmärgiga suurendada tootmisvõimsust, vähendada kulusid
ja arendada uusi tooteid. Eesmärgiks on muuta paadisõit taskukohasemaks, nauditavamaks ja
loomupärasemaks üha komplitseeritumaks ja tehnoloogiataiplikumateks muutuvatele
klientidele. Arvan, et juba 2017 aastal näeme märkimisväärseid edusamme laevade
võrguühenduste ja lihtsate, intuitiivsete juht- ja kontrollsüsteemide osas.“30
Alljärgnevalt on lõbusõidu- ja töölaevaehitust mõjutavaid trende analüüsitud neljas
kategoorias: poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed ja tehnoloogilised.
Poliitilised
•

Tootmisele ja toodetele rakenduvate nõuete karmistumine.

•

Kuna polümeerkomposiidist laevade utiliseerimine on muutunud üleeuroopaliseks
probleemiks, rakendab Euroopa Liit tõenäoliselt järgmisel kümnendil laevade tootjatele
vastava maksu või kohustuse vanad laevad utiliseerida (European Boating Industry).
Biolagunevate polümeerkomposiitide kasutamine ei ole laevaehituses veel tavapärane,
kuigi vastav tehnoloogia ja materjalid on kättesaadavad. Põhjuseks on biolagunevate
komposiitide suhteliselt kõrge hind ja lõpptarbijate eelistused – uute materjalide
kasutuselevõtuga kaasnevad riskid. On võimalik, et utiliseerimisnõuded, materjalide areng

30

https://www.tradeonlytoday.com/industry-news/outlook-2017
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ja laevatarbijate uue põlvkonna keskkonnakesksemad hoiakud toovad lähikümnendil
kaasa biokomposiitide laialdasema kasutamise laevaehituses.
•

Toodetele rakenduvate nõuete globaalne ühtlustumine.

•

Standardite ühtlustamine ja vabakaubanduslepe Kanada, ja võimalik, et ka USA-ga, võib
kaasa tuua õigusruumi ja kehtivate tootmisstandardite muutumise ning tihendada
konkurentsi, muutes väikeste tootjate olukorra keeruliseks.

•

Julgeoleku ja keskkonna teemade tähtsustumine.

•

Välispoliitilise olukorra pingestumine ja keskkonnahoiu teemade tähtsustumine tingivad
keskkonnahoiu, ohutuse ja julgeoleku tagamisega seotud töölaevade nõudluse kasvu.

Majanduslikud
•

Lõbusõidu- ja töölaevade turg on globaalne ja konkurents saab vaid tiheneda.
Vabakaubanduslepingu sõlmimine USA ja Euroopa Liidu vahel on USA presidendi D.
Trumpi initsiatiivil küll takerdunud, kuid USA impordi ja investeeringute mõju Euroopa
turgudele ei saa alahinnata.

•

Väärtusahelate lülide ümberpaiknemine jätkub (laevaehituse brändid ja sidussektori
ettevõtted liiguvad uute tootmiskohtade piirkondadesse, näiteks Poola; globaalsed
ettevõtted sisenevad läbi tuntud brändide omandamise uutele turgudele Euroopas,
näiteks Yamaha, Brunswick).

•

Tööjõukulud tootmissektoris on Läänemere regioonis ühtlustumas, kuid märkimisväärne
erinevus Põhjamaadega ja Saksamaaga keskpikas perioodis (5-10 aastat) siiski säilub.
Tööjõukulud Eestis kasvavad kiiremini võrreldes teiste Balti riikide ja Poolaga.

•

Tööjõu saadavus on majanduse kasvufaasis üha probleemsem. Lisaks, kvalifitseeritud
tööjõud liigub tootmisettevõtete ümberpaiknemisele vastupidises suunas, kõrgema
tööjõu hinnatasemega piirkondadesse. Uus põlvkond on ka oluliselt mobiilsem – õppimise,
reisimise ja töötamise asukohad vahetuvad üha sagedamini.

•

Globaalne töölaevade nõudlus kasvab, kuna merealasid võetakse järjest enam kasutusele
nii taastuvenergia allikana (tuuleenergia, laineenergia), vesiviljeluses (kala-, karbi- ja
vetikakasvatus) kui ka maavarade kaevandamisel (nafta, gaas). Samuti laieneb
navigeeritav mereala seoses Arktika merejää taandumisega.

•

Omaette uue „väikese kaubalaeva“ niši on tekitanud üha populaarsemaks muutuv
lähimerevedude osakaal (short sea shipping), kus suurte töö- või transpordilaevade
lossimine ei toimu sadamas, vaid juba merel: last jaotatakse väiksemate ja kiiremate
laevade vahel, mis transpordivad lasti sihtkohtadesse.

•

Lõbusõidulaevade nõudluse taastumine majanduskriisi eelses mahus ja struktuuriga ei ole
lähiaastatel tõenäoline.
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•

Eraldi trendina saab välja tuua laevatoodete sihtgruppide segunemise ning
multifunktsionaalsete ja moodul-laevade populaarsuse kasvu. Turule on tulnud uusi
laevaseeriaid, mis ei ole sihitud ainult töö- või lõbusõidulaevade tarbijatele, vaid sobivad
mõlemale. Samuti disainitakse laevu, mis on moodul-komplekteeritavad ja/või suudavad
täita mitmeid erinevaid funktsioone.

•

Lõbusõidulaevade brändide koondumine ja mudelite arvu kahanemine; arendustsükli
kiirenemine. Uusi lõbusõidulaevade brände ei ole märkimisväärselt juurde tekkinud,
olemasolevad brändid koonduvad suurte tootjate portfellidesse. Tootmise efektiivsuse
kasvu saavutamiseks mudelite arv ühe brändi kohta kahaneb, kuid mudelite
uuenemistsükkel on kiirem (maksimaalselt 4 aastat).

Sotsiaalsed
•

Lõbusõidulaevade omanike keskmine vanus on 10 aasta jooksul tõusnud 45 aastalt 55-le.
Noored ostavad lõbusõidulaevu suhteliselt vähe, küll aga muutub lõbusõidulaevade
rentimine Euroopas järjest populaarsemaks. Tõenäoliselt avaldab lõbusõidulaevade
nõudlusele, tarbimisviisidele ja uue põlvkonna tarbijagrupi tekkele teatud määral mõju ka
Euroopa majanduse üldine olukord, kus luksus- ja hobikaupade ostuotsuseid tehakse
kaalutletumalt.

•

Lõbusõidulaevade nõudluse suurimaks trendiks võib pidada nn uue põlvkonna tarbijagrupi
tekkimist. Traditsioonilise laevaomaniku ja uue põlvkonna tarbija eelistused ja
käitumismustrid on küllaltki erinevad, seejuures on uue põlvkonna tarbijad
komplitseeritumad ja tehnoloogiateadlikumad. Lisaks ei soovita keskenduda süvitsi vaid
ühele alale ja sinna investeerida, vaid pigem soovitakse aega kasutada killustatumalt ja
samas

fokuseeritumalt

erinevate

võimaluste

vahel.

Traditsioonilisele

tarbijale

keskendunud laevatootjatele tähendab see väljakutset nii tootearenduses kui ka
müügistrateegias. Tõenäoliselt ei õnnestu mõlemale sihtgrupile läheneda täpselt samade
toodetega täpselt samades kanalites täpselt samade sõnumitega. Sihtgruppide ühiseks
ootuseks on saada sama raha eest üha enam väärtust.
•

Töölaevade disain ja interjöör on muutumas luksuslikumaks ja töökeskkond laevas üha
enam töötajate ohutust ja heaolu arvestavaks. Töötamine laevas muutub tänu uutele
lahendustele ka lihtsamaks.

•

Ühisnimetajaks uue ja vana tarbijagrupi vahel on laeva kasutusmugavus ja intuitiivsete
juht- ja kontrollsüsteemide rakendamine – uus põlvkond nõuab seda, aga vanal ei ole
samuti midagi selle vastu.

•

Mootorpaatide ja alumiiniumist lõbusõidulaevade populariseerumine.

•

Komposiitmaterjalist ja kombineeritud materjalist töölaevade populariseeumine.
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•

Koolitus- ja sertifitseerimisalase tegevuse kasv. Suureneb ettevõtete aktiivsus oma
töötajate arengusse panustamisel. Koolitusvajadus tuleneb tehniliste oskustega töötajate
puudusest laevaehituses. Areneb ka koostöö ülikoolidega saavutamaks paremat
positsiooni andekate noorte värbamisel.

•

Tööjõu hinna kasv ja -vajaduse hooajalisus on loonud kasvava turu tööjõurendi firmade.
Tööjõu renti esineb ka laevaehitusettevõtete vahel.

•

Hüppeliselt on kasvanud sotsiaalmeedia roll esmase info hankimisel ja ostuotsuste
tegemisel.

Tehnoloogilised
•

Hoolduslaevade nõudlust mõjutab merealade taastuvenergia tootmise tehnoloogiate
areng. Hoolimata energiahindade langusest on investeeringud Euroopa tuuleparkidesse
viimase viie aasta jooksul kasvanud 1,3 korda. 2016. aastal investeeriti Euroopa
tuuleparkidesse 22,3 miljardit eurot. Suurimad investorid olid Saksamaa, Inglismaa ja
Belgia. Suurimat tuuleparkide arengut nähakse lähiaastatel Atlandi ookeani basseinis.31

•

Taastuvenergia ja keskkonnahoiu aspektid mõjutavad ka laevade ehituse tehnoloogiaid.
Piirangud laevakütuste heitgaaside osas on kaasa toonud LNG-, elektri- ja
hübriidmootorite populariseerumise ja arengu. Samuti otsitakse uusi võimalusi
taastuvenergiate kasutuselevõtuks laevade varustamisel energiaga.

•

Lisaks tuuleparkidele on mereenergia tootmise valdkonnas kommertsialiseeritud
lahendused tõusu ja mõõna energia kasutamiseks (nii veepealsed kui ka veealused) ja
laineenergia tehnoloogiad. Tulevikutrendideks peetakse merepõhja soojusenergiast ja
meresoolsusest energiat tootvaid lahendusi ja ujuvaid tuuleparke (floating windpark)32,
mille turule jõudmist ennustatakse 2018.-2020. aastaks. Läänemere regioonis peetakse
sobivaks mereenergia investeeringute paigaks Rootsit, Rootsi innovatsiooniagentuur
Vinnova investeerib igal aastal ligikaudu 200 miljonit eurot tehnoloogia-start-up
ettevõtetesse33. European Ocean Energy Association hindab Euroopa mereenergia
potentsiaali 2050. aastaks 188 GW, mis rahuldaks 15% Euroopa elektrienergia
nõudlusest34.

•

Suurima trendina transpordis, ja ka laevaehituses, on viimastel aastatel nimetatud
autonoomsete sõidukite turule tulekut järgmisel kümnendil. Peamine probleem selle

31

http://www.bbc.com/news/business-40699979

32

Global trends in the emerging ocean energy market, 2013

33

Ocean Energy Europe

34

https://www.tradeonlytoday.com/industry-news/outlook-2017
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arengu käivitumisel ei ole praegusel ajal enam tehnoloogia, vaid seadusandlik ruum, mis
ei näe üldjuhul ette mehitamata laeva kasutamist. Mehitamata laevade peamise eelisena
nähakse tööjõukulude kokkuhoidu ja meresõitjate turvalisuse tagamist. Probleemiks
peetakse küberturvalisusest tulenevaid riske – rahvusvaheliste suhete jahenedes on
võimalik, et robotlaevanduse revolutsioon ei realiseeru ennustatud mahus mitte kunagi.
Siiski loob autonoomsete laevade tootmine tõenäoliselt uusi nišše seal, kus
küberturvalisuse riskid on madalamad, näiteks lokaalsete töölaevade ja lühimaatranspordi puhul.
Eeltoodu kokkuvõttena saab välja tuua kõige olulisemad lõbusõidu- ja töölaevaehituse
trendid, mis mõjutavad ettevõtete strateegilisi valikuid:
•

Sihtgruppide segunemine (mitmeotstarbelised tooted)

•

Tootmis-, ohutus- ja keskkonnanõuete globaalne ühtlustumine ja karmistumine

•

Tehnoloogilisest innovatsioonist tulenevate võimaluste ja ohtude lisandumine

•

Mudelite arvu kahanemine ja tootearendustsükli kiirenemine

•

Koolitus- ja arendustegevuse intensiivistumine ja osatähtsuse kasv

•

Tööjõukulude erinev kasvutempo Läänemere riikides

•

Kvalifitseeritud tööjõu puuduse süvenemine (majanduse kasvufaasis)

•

Jätkub tootmiste ümberpaiknemine ja tiheneb koostöö väärtusahelates

Lõbusõidulaevade turgu mõjutavad:
•

tarbijate käitumise muutumine, uue põlvkonna turgu muutvad eelistused,

•

brändide koondumine.

Töölaevade turgu mõjutavad:
•

energiahindade volatiilsus, taastuvenergia võidukäik,

•

mereressursside (maavarad, kalavarud jt) suurenev tarbimine ja sellega kaasnevad
investeeringud avamere tootmistesse,

•

lähimerevedude osatähtsuse suurenemine,

•

keskkonna- ja kaitsekulutuste kasv.
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3. Läänemere riikide lõbusõidu- ja töölaevaehituse eristumine ja
positsioon väärtusahelas
3.1

Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel

Koostöö

ja

spetsialiseerumine

väärtusahelates

on

üldine

trend

efektiivsuse

ja

konkurentsivõime arendamisel pea kõikides majandusharudes. Eriti oluline on see sektorites,
kus domineerivad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted nagu lõbusõidu ja
töölaevaehituses. Reeglina ei ole ettevõtete toodangu maht piisav, et hoida ja arendada
firmasiseselt kõiki vajalikke kompetentse või näiteks eritööde võimekust. Laevaehituse puhul
on tavaline, et sisustus ja tarvikud tellitakse väljastpoolt, rääkimata mootoritest või
elektroonikast. Lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel on kujutatud allpool (Joonis 7.
Lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel).

Joonis 7. Lõbusõidu- ja töölaevaehituse väärtusahel

Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehitus on omavahel tihedalt seotud läbi turgude,
investeeringute ja tööjaotuse väärtusahelates. Esindatud on nii vertikaalne koostöö
väärtusahela eri lülides tegutsevate firmade vahel kui ka horisontaalne koostöö (sama
tegevusala ettevõtted teevad koostööd väärtusahela samas lülis). Koostöö ulatuse osas on
valdavaks regionaalne koostöö. Kestvuselt on koostöövormid valdavalt määramata tähtajaga,
kuid esineb ka projektipõhist koostööd. Koostöö levinumad vormid on alltöövõtu leping,
litsensileping, frantsiisileping, koostööleping, ühisettevõte ja konsortsium.
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Töö raames läbiviidud Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtete analüüs
näitas koostööd väärtusahelas kõikides lülides:
•

Laevamudelite disain ostetakse reeglina sisse. Ka suuremad ettevõtted, kus on oma
arendus- ja disainimeeskond, kasutavad vähemalt osaliselt rahvusvaheliselt tuntud
disainibüroosid. Läänemere regiooni siseselt on enim disainialast kompetentsi Norras ja
Rootsis, regiooni väliselt kasutatakse enim Suurbritannia ja Itaalia disainereid. Tootjate
vaheline koostöö arenduse vallas toimub põhiliselt juhul, kui omandisuhted on põimunud.
Näiteks Bella Veneet OY partneriks tootearenduses on Brunswick, kuna viimane omab
36%-st osalust ettevõttes.

•

Lõbusõidu- ja töölaevade kerede, komponentide ja tarvikute tootjaid on oluliselt rohkem,
kui laevaehitajaid. Näiteks Poolas, mis on tänu kuluefektiivsusele kujunenud Euroopa
üheks suuremaks tootjaks, on ligikaudu 100 laevatootja kohta 800 spetsialiseerunud
komponendi-, materjali-, toorikute, purjede, sisustuse jne tootjat. Sageli on koostöö laiem
kui alltöövõtt või ost-müük. Huvitavaks näiteks on Soome Nautor OY koostöö BMW-ga,
mille raames valmistab Nautor Swan brändile omast tiigipuust sisustust BMW uuele
mudelile. Partnerid tõdevad: „Auto meenutab jahti, BMW ja Swani brändid sobivad
omavahel hästi kokku, sest mõlemad esindavad sportlikkust ja luksust.“

•

Kõige levinum on koostöö laevaehitajate ja mootoritootjate vahel. Reeglina lepitakse
kokku pikaajalises partnerluses, kus kindlale paadibrändile vastab kindel mootoribränd.
Võimalik on ka koostöö innovatsiooni valdkonnas. Näiteks 2017. aastal sõlmisid Nimbus
Boats Sweden AB ja PowerCell Sweden koostöökokkuleppe Nimbus 305 Coupe
elektrimootoriga paadi arendamiseks ja tööstuslikuks tootmiseks PowerCell MS-20
tehnoloogia baasil.35

•

Pikaajaline partnerlussuhe võib kujuneda ka eelduseks partneri ülevõtmisele ja
laienemisele väärtusahelas. Näiteks 2015. aastal ostis Jaapani Yamaha Motor Europe
Buster ja Drive brändid ja tootmise. Lõbusõidu- ja töölaevaehituse sektoris on levinud tava,
et oma pikaajalisi koostööpartnereid kuvatakse vastastikku oma kodulehtedel, seda
eeskätt turunduslikel eesmärkidel.

•

Koostöö väärtusahela tootmise lülis võib olla väga erinev näiteks brändiomanik on Rootsi
ettevõte ja laev valmib lõpptootena Poolas või Eestis (OEM mudel). Tuntud Norra brändide
tootmist võib leida Poolast (Nimbus, Windy ja Askeladden), Hiinast (Nidely), Leedust
(Marex) ja ka Eestist (Tresfjord, Diva). Kõige levinum on siiski alltöövõtu korras tootmislike
teenuste ostmine või tütarettevõtte asutamine mõnes teises riigis. Tüüpiliseks näiteks on
Taani X-Yachts, mille peakorter asub Taanis, tootmine (koosteliin) Taanis Haderslevis,

35

http://investor.powercell.se/en/news/powercell-and-nimbus-investigate-opportunities-to-power-boat54912?regulatory=1
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jahtide kerede valmistamine toimub Poolas, disain ja marketing Inglismaal. Vastavalt
turuolukorrale ja muudele teguritele võivad koostöövormid muutuda. Eestiga seotud
näitena võib tuua Norra laevaehitaja Fiskerstrandi ja BLRT vahelise partnerluse. 2007-2014
tegutseti läbi Fiskerstrand Verft ja BLRT Klaipeda Western Shipyard ühisettevõtte
Fiskerstrand BLRT AS. Tänasel päeval on BLRT ühisettevõttest välja ostetud, kuid toodab
oma Leedu ettevõttes Fiskerstrandile alltöövõtu korras töölaevade keresid.
•

Turunduse ja müügi osas on koostöö peamiselt riigipõhine ja organiseeritud erialaliitude
poolt. Üldjuhul seisneb see messidel ühisstendidega osalemises ja enamikes riikides
toetab seda avalik sektor ekspordi edendamise sildi all.

3.2

Läänemere riikide lõbusõidu- ja töölaevaehituse eristumine ja positsioon
väärtusahelas

Erinevatel Läänemere riikidel ja laevaehituse ettevõtetel on oma tugevused ja nõrkused, mis
tulenevad ajaloolistest ja kultuurilistest teguritest, haridussüsteemist ja koondunud
kompetentsidest, ettevõtete senistest praktikatest ja edulugudest. Pidevad muutused
maailmamajanduses teevad siin omad korrektiivid, mis mõjutavad vahetult riikide
konkurentsivõimet erinevates sektorites ja tegevusvaldkondades.
Joonis 8 iseloomustab Läänemere riikide lõbusõidu- ja töölaevaehituse erisusi ja positsiooni
väärtusahelas ja annab ülevaate erinevate riikide laevaehitajate tugevustest, nõrkustest ja
spetsialiseerumisest.
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LÄÄNEMERE RIIKIDE POSITSIOON VÄÄRTUSAHELAS
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Joonis 8. Läänemere riikide positsioon väärtusahelas.
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Disain ja tootearendus
Skandinaaviamaade tugev mere-inseneeria õppe ja teaduse traditsioon tagab disaini- ja
tootearenduse püsimise ka pikas perspektiivis. Seal asub kõige tihedamalt ka valdkondlikke
teadusarendusasutusi ja nende teenuste osutamiseks ei ole alati vajalik asuda kliendi vahetus
läheduses. Kui laevade tootmine Põhjamaades hääbub, leiab oskusteave osaliselt rakenduse
valdkonnaga seotud teadustegevuses või avameretööstuses või muudes sidusvaldkondades.
Inseneride „ületootmine“ võimaldab pakkuda teadusarendusteenuseid ja seeläbi suudetakse
tõenäoliselt ka edaspidi disaini ja tootearenduse teenuste pakkumisel konkurentsis püsida.
Lõbusõidu- ja töölaevade ehituses on eriti tugev positsioon Rootsi disainil ja tootearendusel.
Norra keskendub rohkem avameretehnoloogiale ja Soomes tegeletakse valdavalt
transpordilaevade suunaga.
Saksamaal on hulgaliselt teadusarendusorganisatsioone, mis katavad pea kogu laevaehitusega
seotud teadusarendusspektri, kuid Saksamaa mastaapi arvestades ei ole laevaehitusega
seotud teadusarendusüksuste kontsentratsioon nii kõrge, kui näiteks Roosis või Norras.
Poola teadusarendustegevus on riigi ja laevaehituse mastaape arvestades küll nõrk, kuid
arenev. Poola perspektiiv tuleneb tootmismahu kasvust ja ettevõtete edenemisest
väärtusahelas.
Eestis toimub laevaehitusalane teadusarendus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna
Ehituse ja arhitektuuri instituudis, kus tegutsevad konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika
uurimisrühm ning lainetuse dünaamika uurimisrühm. 2018. aastal alustab laevade
hüdrodünaamika

uurimisrühm.

Tehnikaülikooli

juures

asuv

Väikelaevaehituse

kompetentsikeskus pakub laevamudelite katsebasseini teenuseid, väikelaevade standardite
alast nõustamist, disainianalüüsi jt teenuseid laevaehitusettevõtetele. Eesti perspektiiv disaini
ja tootearenduse vallas sõltub oskusteabe omandamise ja rakendamise võimekusest. Eriline
roll on siinkohal tihedatel koostöösuhetel Skandinaavia riikidega, kus asuvad regiooni juhtivad
akadeemilisi teadmisi pakkuvad ülikoolid ja disaini- ning arendusteenuseid pakkuvad
ettevõtted.
Venemaa tootearendus on traditsioonidega ja tugev, kuid riiki lukustunud. Juhul, kui poliitiline
olukord ei muutu, ei ole tõenäoline, et Venemaa tootearendus ja disain muutuvad
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.
Hanked
Sellised väärtusahela funktsioonid, kus kliendi lähedus on üks konkurentsieeliseid (näiteks
sisustus, erilahendusega detailid väikeseeriatena toodetavatel laevadel), koonduvad pikas
perspektiivis piirkondadesse, kuhu kolib põhitootmine.
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Mootorid, seadmed ja laevade funktsionaalsed osad hangitakse Põhjamaadest otsesidemete
või maaletoojate kaudu, ostetakse peamiselt Rootsi brände sõltumata nende tegelikust
valmistamise kohast, sh teevad seda ka Venemaa laevatootjad. Seadmete tootmise
ümberpaiknemise surve intensiivsus sõltub suuresti sihtgruppide diferentseeritusest. Näiteks
mootoritootjatele ei ole laevaehituse ettevõtted ainus ega tõenäoliselt ka peamine sihtgrupp.
Siiski võib ennustada, et ka keerukamate tootmissisendite ja komponentide tootmine liigub
pikas perspektiivis tootmisele järele. Tõenäoliselt võidab nendest protsessidest peamiselt
Poola, kus tootmise mastaap on suur, logistiline positsioon Saksamaa ja teiste Euroopa
turgude suhtes hea ja tootmisel on kulueelised.
Vormid, kered ja pooltooted on Poola ja Leedu spetsiifika, praegusel ajal valdavalt suuremate
transpordilaevade tarbeks. Suurte materjalitootmis-ettevõtete „vahelaod“ ja tootmisüksused
on samuti liikunud Poolasse ja laevu valmistavad ettevõtted ei ole väga spetsialiseerunud –
väärtusahela kaetus on Poolas seetõttu väga hea. Sama võib väita Saksamaa kohta. On
tõenäoline, et konkurentsi tihenedes toimub ka Poola ja Saksamaa ettevõtete suurem
spetsialiseerumine ning sidussektori ettevõtete arv ja haare laienevad.
Tootmine
Norra on muutunud lõbusõidulaevade „brändiriigiks“ ja ka Rootsis on tootmine vähenemas.
Siiski on Norras säilinud tugevaid ettevõtteid, kes toodavad kas väga luksuslikke brände, kus
kõrgetele tööjõukuludele on kate, või töölaevu, peamiselt Norra koduturule. Üldjoontes võib
väita, et tootmise kese liigub siiski Põhjamaadest Läänemere lõunakaldale (Poola ja Balti
riikidesse), võttes pikas perspektiivis endaga kaasa ka vähemalt teatud lõigud tootmissisendite
tööstusest.
Poola ja Leedu, kus küll hetkel töölaevu lõpptoodetena märkimisväärsel määral ei valmistata
(välja arvatud Dameni tööalaevatehas Gdanskis), omavad head platvormi töölaevade
tootmisesse siseneda – väärtusahela kaetus võimaldab liikuda allhanketöödelt ja
pooltoodetelt lõpptoodete valmistamisele. Probleemiks võib sel puhul osutuda piisava
oskustööjõu olemasolu, juhul kui riik ei panusta valdkonna innovatsiooni ja tootearendusse.
Poola eeliseks on olemasolev ja tugevnev positsioon väärtusahela kogu ulatuses.
Venemaal on arenev mootorpaaditootmine, millel on ambitsiooni siseneda ka Euroopa turule.
Kuigi globaalses konkurentsis osalemine sõltub Venemaa puhul suuresti poliitilisest
olukorrast, hoiavad sealset lõbusõidulaevade ehitust vormis kaks siseriiklikku sihtgruppi:
avalik sektor ja kalastajad, kes tarbivad samu tooteid. Poliitilise olukorra muutudes on
tõenäoline, et Euroopa turul saavutavad tõsiseltvõetava konkurentsivõime Venemaal
toodetud madalamasse hinnaklassi kuuluvad alumiiniumist kaatrid ja paadid.
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Müük ja teenused
Lõbusõidulaevade turundust kontrollivad peamiselt Skandinaavia maade brändiomanikud,
kuid on näiteid ka turundusfunktsioonide ülekandumisest tootmise lähedusse või
ülevõtmisest allhankijate poolt. Töölaevade turundus hoitakse üldjuhul tootmisüksuse juures
– brändina kasutatakse pigem ettevõtte nime, töölaevade brändimine on küll trend, kuid see
ei ole nii oluline kui lõbusõidulaevade puhul.
Laevade järelhoolduse ja remonditeenused on kontsentreerunud suurematele turgudele, kus
nende kasutus on kõige intensiivsem (Rootsi, Soome, Norra, ka Saksamaa). Utiliseerimine
muutub oluliseks järgneva kümnendi jooksul, kui täielikult amortiseerunud komposiitjahtide
arv kasvab hüppeliselt.
Läänemere regiooni riikide lõbusõidu- ja töölaevaehituse sektori analüüsile tuginedes on
riikide peamised erisused järgmised (vt Joonis 8. Läänemere riikide positsioon
väärtusahelas.).
Soome: transpordilaevad, mootorpaadid, arengufookus robotlaevad ja energia.
Rootsi: tootearendus ja disain, müük, järelteenindus, ümberfokusseerumine
avameretööstusele.
Norra: avamereteenindus-, kala- ja vesiviljeluslaevad, kalapaadid peamiselt siseturule, tippbrändide tootmine, järelteenindus.
Taani: purjelaevade tipp-brändide tootmine; töölaevade ehitus puudub.
Saksamaa: mitmekesisus, vähene spetsialiseerumine väärtusahelas, kuid täielik väärtusahela
kaetus.
Poola: pooltooted, kered, tuntud brändide tootmistehased, väga hea kaetus väärtusahela
keskmistes lülides, nõrk, kuid arenemisvõimeline disain ja tootearendus.
Läti: katamaraanid ja mitmekerelised alused, nõrk kaetus väärtusahelas.
Leedu: transpordilaevade tootmine ja allhange, lõbusõidu- ja töölaevade ehitus väga vähene,
nõrk kaetus väärtusahelas.
Venemaa: keskendunud siseturule, alumiiniumist mootorpaadid, töölaevad avalikule
sektorile (peamiselt militaarotstarbelised).
Eesti: eriprojektid ja väikeseeriad, tootmisteenuse osutamisele spetsialiseerunud ettevõtteid
ei ole.
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3.3

Läänemere regiooni lõbusõidu- ja töölaevaehitus riikide kaupa

3.3.1 Soome
Soome majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015-2016 a.
2015

2016

Rahvastik, mln inimest

5,5

5,5

SKT elaniku kohta ( PPP dollarites)

41 690

41 813

Lõbusõidulaevade toodang tk/mln €

11 185/272,5

12 321/282,9

Lõbusõidulaevade eksport, tk/mln €

7 965/188

9 512/238,7

Lõbusõidulaevade import

3 240/33,2

4 156/44,7

Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv

45

45

Lõbusõidulaevade park, tk

814 000

1 160 000

Inimesi lõbusõidulaeva kohta

7

5

Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016
Soome lõbusõidulaevade sektoris tegutseb kokku 231 ettevõtet, kellest laevaehitajaid on 45,
mootorite tootjaid 1, komponentide ja tarvikute tootjaid 32 ning erinevate teenuste pakkujaid
153. Sektoris tervikuna on hõivatud 2350 töötajat (ICOMIA 2016). Soome lõbusõidulaevu
tootvaid ettevõtteid leiab riigi eri paigust, kuid peamisteks piirkondadeks on Pohjanmaa, Turu,
Ähtäri, Uusinmaa ja Kuopio. Soome rahvusvaheliselt tuntud brändid nagu näiteks Buster,
Swan, Targa, Bella jt on pika ajalooga (kuni 40 aasta vanused) ja saanud alguse perefirmadest.
2008. aasta globaalse finantskriisi tulemusena kaotas Soome lõbusõidulaevaehitus ligikaudu
kolmandiku oma käibest. Sektori taastumist on takistanud majandussurutis, millest Soome on
väljunud alles viimase aasta jooksul. Finnboati poolt oma liikmetelt kogutud andmetel oli
2016. aasta ekspordi mahuks 222 miljonit eurot (kasv 2015. aastaga võrreldes 6%)36. Sektori
kasvu on vedamas eksport, mis moodustab ligikaudu kolmveerandi toodangust. Soome
lõbusõidulaevade suurimaks turuks 2015. aastal oli Norra, kuhu eksporditi 3000 alust 54
miljoni euro väärtuses. Veel 3-4 aastat tagasi oli tähtsaks ekspordituruks Venemaa, kuid
tänaseks on see poliitilistel ja majanduslikel põhjustel kukkunud. Ka 2015. aastal oli langus
18%.37 2016. aastal eksporditi Venemaale vaid 117 ühikut 3,2 miljoni euro eest.38

36

International Boat Industry, issue 421, August-September 2017

37

https://www.bellaboats.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=38&cntnt01detailtem
plate=detail&cntnt01returnid=20
38

International Boat Industry, issue 421, August-September 2017
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Soomlased on tuntud kui „paadiusku rahvas“, kuna seal on sarnaselt Norraga vaid 7 inimest
ühe paadi kohta. Sisemaine nõudlus ei ole veel taastunud ega toeta lõbusõidulaevade tootmist
ja müüki. Lisaks ebasoodsale majanduskeskkonnale on turgu mõjutanud ka põlvkondade
vahetus ja tarbimisharjumuste muutumine. Et olla edukas, tuleb tootjatel luua mudeleid, mis
vastaksid uutele ootustele, kuid ei ole päris selge, millised need ootused on. Uute mudelite
juurutamine nõuab üldjuhul täiendavaid investeeringuid, ja võimalik, et ka ärimudelite
ümberkorraldust, mis võib kujuneda ettevõtetele tõeliseks väljakutseks. Olukorda
iseloomustab hästi Bella-Veneet tegevjuhi Raimo Sonnineni 2016. aasta Helsingi paadimessil
väljaöeldu: „Tegime otsuse liikuda kesktaseme paatidelt premium-klassi paatidele, palkasime
välismaise disaineri ja nüüd on esimesed mudelid valmis. Sarnaselt autotööstusega mudelite
arv brändi kohta väheneb ja mudelid uuenevad kiiremini – maksimaalselt iga nelja aasta järel.
Selleks et olla edukas, tuleb teha mudeleid, mis äratavad tundeid, mis on paremini ja
lihtsamalt juhitavad ning parema disainiga. Samas ei saa tõsta hinda, vaid tuleb teha parem
toode sama hinnaga“39
Nagu rasketele ja keerulistele aegadele iseloomulik, on Soome lõbusõidulaevade tootjate
hulgas toimunud mitmeid oste-müüke. Üks hiljutisi oli ligi 30 aasta vanuste, Soomes tuntud
brändide Suvi ja Palta müük Konekeskolt uuele loodud ettevõttele. 2015. aastal müüs Fiskars
oma Buster alumiiniumpaatide brändi Jaapani Yamaha Motor Europe`ile koos Soomes Inhas
asuva Euroopa suurima alumiiniumpaate valmistava tehasega. 2016 detsembris ostis Yamaha
Kesko kontsernilt ka Yamarini brändi, mille mudeleid valmistavad alltöövõtjad Soome eri
paigus.40
2015. aastal vahetas omanikku brändide Finnmaster, Husky ja Grandezza tootja Finn-Marin.
Brunswick on korduvalt näidanud huvi Bella Veneet enamusosaluse ostmiseks (alates 2003
aastast on Brunswicki osalus Bellas 36%)41. Kokkuvõttena saab tõdeda, et valdav enamus
suurematest lõbusõidulaevu ehitavatest firmadest on vahetanud omanikku ja peamiseks
põhjuseks on olnud vajadus täiendava kapitali kaasamiseks. Sealjuures on märkimisväärne, et
enamus suurematest ettevõtetest ja tuntumatest brändidest kuulub kas osaliselt või täielikult
väliskapitalile (vt Tabel 10). Kapitali liikumist on olnud ka Soomest välja: 2013. aastal ostis
Kewatec Aluboat OY osaluse Hiina ettevõttes, mis valmistab töölaevu Oceanhammer brändi
all kiiresti kasvavatele Kaug-Ida turgudele.

39

http://www.yamarin.com/fi/Yamarin-maailma/Uutiset/Kesko-myy-Yamarin-veneliiketoimintansa-ja-Yamahaedustuksensa-Suomessa-Kesko-konserniin-kuuluva-Konekesko-Oy-on-sopinut-myyvansa-Yamarinveneliiketoimintansa-Yamaha-Motor-Europe-NVn-omistamalle-tytaryhtiolle-Inhan-Tehta/
40

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/baltic-yachts-moottoriveneiden-valmistajaksi/TkfTjRsL

41

https://kauppapolitiikka.fi/yritykset/2717/
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Tabel 10. Soome suuremad lõbusõidu- ja sportlaevu valmistavad ettevõtted

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

OY Finn-Marin Ltd

Luksuslike alumiiniumist ja

Asut. 1990 a. 2016. a

http://finnmaster.fi/fi/

klaasplastist mootorjahtide

käive 27,7 mln eurot*.

valmistamine. Brändid:

Töötajaid 107. Tootmine

Finnmaster, Husky,

Kokkolas ja Kalajoella

Grandezza. Aastane

Pohjanmaal. 2015.

tootmismaht ca 1000 alust.

aastast kuulub
enamusosalus Soome
kontsernile Terra Patris
OY. 80% toodetest
eksporti (peamiselt
Põhjamaadesse ja KeskEuroopasse.

Baltic Yachts OY

Kuni 175 jala pikkuste

2016. a käive 38 mln

https://www.balticyachts.fi/

luksusjahtide valmistamine.

eurot*; 220 töötajat.

Bränd: Baltic. Tegevjuht

Kuulub Saksamaa Otto

Sam Stenberg: „oleme

Bock kontsernile;

tuntud eeskätt purjejahtide

toodang 100% eksporti.

tootjana, kuid

Tootmine Pietarsaaris.

mootorjahtide tootmine on
edaspidi üha tähtsam.“42
Nautor OY

50-115 jala pikkuste

2016 a käive 38,7 mln

http://www.nautorswan.com/

purjejahtide tootmine ja

eurot*. Töötajaid 246;

en/home/

remondiprojektid. Bränd:

omanik: L. Ferragamo,

Swan. Koostöö autotootjaga Nautor Holding, Itaalia
BMW. Nautor valmistab

(omandas ettevõtte 15 a

auto tiigipuust sisustuse,

tagasi). Fookus

millel Swani logo. „Auto

„miljonäriturule“.

meenutab jahti, BMW ja

Tootmine on koondatud

Swani brändid sobivad

Pietarsaari, kuhu

omavahel hästi kokku, sest

planeeritakse 6000 m2
uut tootmispinda.

42

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/bmwn-ja-suomalaisen-venevalmistajan-yhteistyon-tulos-silkkaaluksusta--maksaa-maltaita/PYaaACu7
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

mõlemad esindavad
sportlikkust ja luksust“43
Bella-Veneet OY

Põhjamaade juhtiv

Asut. 1970 a. 2003. a

http://www.bellaboats.com/

klaasplastist moororpaatide

müüdi 36% osalusest

tootja. Brändid: Bella,

USA Brunswick

Flipper, Aquador. Tootmise

Corporationile.

mastaap võimaldab hankida

Tootmiskeskus on

kvaliteetsed materjalid ja

Kuopios ja veel neljas

komponendid

Soome tehases, käive

maailmaturult

2016. a 27,8 mln eurot;

konkurentsivõimelise

töötajaid 147. 75%

hinnaga

toodangust ekspordiks.
Koostööpartnerid on
tootearenduse osas
Brunswick ja mootorite
osas Mercury Marine.
Disaini osas Norralane
Espen Thorup. PõhjaEuroopas üle 100
edasimüüja.

Botnia Marin OY

Kuni 44-jalased kajutiga

Asut 1976. 2016. a käive

https://www.targa.fi/

mootorlaevad. Brändid:

33,7 mln eurot*.

Targa, H-Vene ja Botnia.

Töötajaid 186. 85%

Registreeritud tunnuslause:

toodetest ekspordiks.

„4x4 of the sea“. Kokku

Tööd tehakse ühes

müüdud üle 4100 laeva.

vahetuses, kuna

Kasutatakse ka

tööjõudu on raske leida.

töölaevadena (näiteks
Gröönimaa turul).44
Inhan Tehtaat OY

4-10 m alumiiniumist

Asut 1975 a. Alates 2015

http://www.busterboats.com/fi

mootorpaatide tootmine.

on ettevõtte omanikuks

Brändid: Buster (20 mudelit) Jaapani Yamaha Motor
ja Drive. Buster brändi all on Europe. 2016. a käive 30

43

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/targa-on-vuorineuvosten-suosikki/psvNVtEH

44

http://www.finnboat.fi/linked/fi/Finnboat_News_1-2017_netti.pdf
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

kokku on toodetud 125 000

mln eurot*, töötajaid

alust.

147. Tootmine asub
Ähtäris, peakorter ja R&D
Raisios. Üle 50%
toodangust
eksporditakse.

Soome laevaehitus on spetsialiseerunud kruiisi- ja reisilaevade ning arktiliste laevade
ehitamisele. Mitmed Soome laevatehased (nt Arctech Helsinki Shipyard, Rauma Marine
Constructions, Technip Offshore Finalnd, Meyer Turku) tegelevad aktiivselt ka avamerekonstruktsioonide valmistamisega.45 Soome laevaehituse potentsiaali seostatakse eelkõige
taastuvenergiatööstuse kiire arengu ja arktiliste merealade laiema kasutuselevõtuga. Soome
suuremate töölaevaehitajate andmed ja info on toodud Tabelis 11.
Tabel 11. Soome suuremad töölaevu valmistavad ettevõtted

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

Uudenkaupunkin työvene OY

Ehitatud on üle 220

Asut. 1987 a. 2015

http://www.tyovene.com/en

eriotstarbelise töölaeva. Viimati

läks ettevõte uutele

sõlmiti septembris 2017

omanikele (MBO).

lepingud üle 23 m pikkuse

2015 auditeeriti

inspektsioonilaeva ehitamiseks

vastavust NATO

Gdynia sadamale ja

nõuetele (NATO

hüdrograafiauuringute

AQAP). 2016 käive

katamaraanile Poolasse.

15,4 mln eurot46;
töötajate arv 45.

Kewatec Aluboat OY

Üks juhtivatest alumiiniumist

Asut. 1998 a. 2016

http://kewatec.fi/fi/meista-

töölaevade valmistajaid

a käive 9,2 mln

kewatec-aluboat-yritys/

Põhjamaades. Valikus 30

eurot*; töötajaid

põhimudelit, mille baasil saab

37. 2013. a ostis

ehitada laeva vastavalt tellija

osaluse Hiina

vajadustele (reisilaevad, õlitõrje-

ettevõttes, mis

45

Finnish Offshore Industry 2016.
http://www.finoffshore.fi/asiakaskuvat/Finnish%20Offshore%20Industry%20Report%202016-2017_EN%20Final.pdf
46

http://kewatec.fi/fi/meista-kewatec-aluboat-yritys/
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

ja lootsilaevad jt). Näiteid 201547

2017 ehitatud töölaevadest .

valmistab töölaevu
Kaug-Ida turgudele
(bränd:
Oceanhammer).

Juha Snell OY

Alumiiniumist 4-17 m pikkused

Asut. 1978 a. 2016

http://www.fasterworkboats.fi/

Faster pääste-, patrull-, ja

a käive 5,2 mln

fi.php?k=219124

transpordilaevad vastavalt

eurot*; töötajaid

tellimusele. Aastast 1978 on

23. Töölaevad

valmistatud 750 töölaeva.

disainitakse ja

Ettevõte on ka arvestatav

valmistatakse

alumiiniumist lõbusõidulaevade

Tuusulas kasutades

tootja.

3D-, CNC- ja

Tarnijateks/koostööpartneriteks

lasertehnoloogiaid.

on Raymarine ja Honda.

Edasimüüjad on
enamikes KeskEuroopa riikides, ka
Eestis.

Weldmec Marine AB

Serecraft brändi patrull-, tule- ja

1996. a asutatud

https://www.weldmec.com/

õlitõrje-, puksiir-, lootsi- ja

perefirma. Asukoht:

fi/boat/Ty%C3%B6veneet-

kalatööstuse laevad.

Porvoo, Ida-

Kalateollisuus

Modius brändi all toodetavad

Uusimaa. 2015. a

laevad sobivad nii töö- kui ka

käive 5,8 mln

lõbusõidulaevadeks.

eurot*, töötajaid
13.

Marine Alutech OY

Peamiselt alumiiniumist kuni 24

http://www.marinealutech.com/ m pikkuste töölaevade disain ja

2016. a käive 16
mln eurot, töötajaid

valmistamine sõjaväele,

59. Üle 50%

politseile, sadamatele jt

toodangust

tellijatele.

eksporditakse
(Põhjamaad ja
Kesk-Euroopa).
Ettevõte on
ehitamas 14
kiirkaatrit Watercat

47

https://www.shephardmedia.com/news/imps-news/rolls-royce-signs-marine-alutech-contract/
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave
K13 Omaani
kuninglikule
politseile ja sõlmis
lepingu Rolls
Royce`iga kaatrite
varustamiseks
jõuallikatega, mis
võimaldavad
tippkiirust 50
sõlme. Watercat
K13 on eriti sobiv
patrull- ja
päästeteenistuse
tarbeks. Alused
peaksid valmima
2017 a lõpuks48.

Kuni 100m töölaevade ehitusega tegeletakse Soomes vähem, peamised töölaevatootjad on
Uudenkaupungin Työvene OY, Kewatek Aluboat OY ja Marine Alutech OY. Soome juhtivate
töölaevatootjate kasumlikkus on viimastel aastatel langenud.
Valdkondlikud teadusarendusasutused Soomes
•

Aker Arctic Technology Inc (Aker Arctic). Aker Arctic on isesisev ettevõte, mis tegeleb jääs
sõitvate laevade, jäälõhkujate arendustöö ja disainiga. Samuti uuritakse sadamate ja
muude rajatiste vastupidavust jää tingimustes. Ettevõte sai alguse 1930-ndatel aastatel,
kui Soome riik hakkas ehitama jäämurdjaid. Ettevõtte portfoolios on ligi 60% maailma
jäälõhkujatest, palju Arktikas ja Antarktikas sõitvaid laevu. Mudelite andmebaasis on sadu
mudeleid.
Aker Arctic pakub disainiteenuseid erineval otstarbel opereerivate jäämurdjate
projekteerimisel. Koostatakse ka teostatavusuuringuid, laeva spetsifikatsioone ja disaini.
Ettevõttel on jää-katsebassein pikkusega 75 m ja laiusega 8 m, sügavus 2,1 m. Vedava

48

WindEurope; „The european offshore wind industry, key trends and statistics 2016“.
https://windeurope.org/about-wind/statistics/offshore/european-offshore-wind-industry-key-trends-andstatistics-2016/
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vankri kiirus kuni 3 m/s. On ka veealune vedav süsteem ja basseini all ning külgedel aknad
vaatlemiseks. Basseini madala vee osa on 40 m pikk, sügavusega 0-1,6 m. Aker Arctic omab
ka seadmeid tegemaks täismõõdus laeva katseid jääs.
•

Aalto Ülikoolis tegutseb meretehnoloogia uurimisgrupp, mis uurib laevade käitumist nii
vees kui jääs. Uueks arengusuunaks on mitmeostarbelised kruiisi- ja parvlaevad. Samuti on
uurmissuunaks teraslaevade tugevus piirolukordades (avariid), kasutatakse arvutuslikke
meetodeid (FEM, CFD). Spetsialiseerumissuunad on turvalisusel tuginev disain, erinevaid
olukordi arvestav disain, ekstreemsed lainetingimused, jääkoormus, jne. Laeva
manööverdusomaduste testimiseks ja jääkatseteks on ülikoolil katsebassein (40 m*40 m).

•

Turu Rakenduskõrgkoolis on Naval Architecture and Marine Engineering õppekava.
Nimetatud valdkonda peab Turu ülikool oma strateegiliseks tegevussuunaks, viidates
kõrgele laevaehituse ettevõtete kontsentratsioonile Turu piirkonnas. Tegutseb vastav
uurimisrühm, mille fookus on rakenduslik ja lähtub ettevõtete teadusarendusvajadustest.
Teadustöö rõhk on innovatsioonil ja innovatsiooniõppel, töö ja õppe seostamisel,
ettevõtlikkuse ja rahvusvahelisuse soodustamisel ja piirkonna regionaalarengu toetamisel.
Koolil on väike katsebassein õppe eesmärkidel.

•

Centria Ammatikorkeakoulu on 10.09.17 tegevuse lõpetanud KETEKi tehnoloogiakeskuse
järglane. KETEKi lõpetamise põhjusena nimetatakse innovatsiooni rahastamise seniste
programmide

lõppemist

põhisuundadest

oli

ja

rahastusskeemide

väikelaevaehitus,

muutust.

pakuti

Üks

ettevõtetele

KETEKi

tegevuse

arendusprojektide

koordineerimise teenust, turu-uuringuid, tootearenduse kontseptsioonide loomise ning
tootmise, tootmishoonete ja tootmisvõrgustike planeerimise teenuseid.
Valdkondlikud esindusorganisatsioonid Soomes
•

Soome lõbusõidulaevade tootjaid ja sidusettevõtjaid esindab erialaliit Finnboat,49 kuhu on
koondunud ligi 300 ettevõtet. Liidu eesmärgiks on esindada meretööstuse ettevõtete huve
ja edendada laevasõitu ja selle turvalisust Soomes. Suure osa tegevusest moodustab
ekspordi edendamine ja ettevõtete toodangu tutvustamine rahvusvaheliselt. Soome Tööja

Majandusministeerium

eraldas

Finnboatile

2017.

aastaks

400

000

eurot

lõbusõidulaevade ja nende tootmiseks vajalike komponentide ekspordi edendamiseks ja
ettevõtjate

49

oskuste

parendamiseks.

Rahastada

saab

ühisstendidel

osalemist

http://www.finnboat.fi

56

rahvusvahelistel messidel, välisajakirjanike visiite Soome, turu-uuringuid ja koolitusi (s.h.
kursused müügi edendamiseks läbi sotsiaalmeedia).50
Finnish Marine Industries51 on koostööorganisatsioon, mis ühendab avameretööstusega

•

seotud ettevõtteid ja organisatsioone, sh ka mõningaid töölaevade valmistajaid.
Ühendusel on üle 80 liikme, selle põhifookuses on koostöö avaliku sektoriga
avameretööstusele soodsa poliitilise ja majandusliku keskkonna loomisel ning Soome
avameretööstuse informatsiooni koondamine ja levitamine.
3.3.2 Rootsi
Tabel 12 Rootsi majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015-2016 a.

2015

2016

Rahvastik, mln inimest

9,8

9,9

SKT elaniku kohta ( PPP dollarites)

49 424

49 678

Lõbusõidulaevade toodang tk/mln €

3 457/90,5

6 299/121,0

Lõbusõidulaevade eksport tk/mln €

2 114/58

1 695/59,1

Lõbusõidulaevade import

10 887/105,4

7 682/132,3

Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv

80

80

Lõbusõidulaevade park, tk

754 300

754 300

Inimesi lõbusõidulaeva kohta

13

13

Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016
Sweboat kodulehe https://www.sweboat.se/ andmetel valmistati 2016. aastal Rootsis 6 299
alust koguväärtuses 1 154 mln SEK. (vt Tabel 13)
Tabel 13. Paaditootmine ja -kaubandus Rootsis 2016 a.

Purjepaadid
(tk)

(mln

Pardamootoriga

Muud jäiga

mootorpaadid

kerega paadid

(tk)

(tk)

(mln SEK)

SEK)

(mln

Kokku
(tk)

SEK)

(mln
SEK)

Paaditootmine

149 370

214

434

5 936

350

6 299

1 154

Eksport*

160 163

393

292

1 734

107

2 287

562

Import* (s.h.

111 74

3 512

805

9 619

379

13 242 1 258

väljapool Rootsit

50

https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/

51

http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/
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toodetud Rootsi
brändid)
Hinnanguline Rootsi 100 281

3 333

947

13 821

622

17 254 1 850

turg
*Ekspordi/impordi numbrid sisaldavad ka kasutatud paate
Rootsi paadiekspordis olid 2016. a. kolm peamist sihtriiki Norra (144 mln SEK), Saksamaa (127
mln SEK) ja USA (54 mln SEK).
2008/2009. aasta finantskriisi tulemusena kukkus paatide müük Rootsi turul 24 000-lt ühikult
12 000-le. Tänaseks on müük osaliselt taastunud. 2016. aasta. müüdi üle 18 000 ühiku.
Ligikaudu 80% koduturu müügist moodustavad 4-7 m pikkused paadid. Väiksemate aluste
müügi kasv on olnud viimase 10 aasta trend. Purjejahtide müügimaht on endiselt
murettekitav, kuid teatud paranemist on SweBoati tegevjuht Mats Erikssoni sõnul märgata.
Põhjuseks on tema sõnul tõsiasi, et inimestel pole enam võimalust veeta 3-4 nädalat oma
puhkusest merel nii nagu see oli 20 aastat tagasi.
Eriksson usub, et 2017. aasta saab olema juba kolmas järjestikune tugeva müügikasvu aasta52.
Rootsi paadiimpordi peamisteks riikideks olid Soome (566 mln SEK), Norra (98 mln SEK) ja
Poola (72 mln SEK).
Rootsi paaditööstuses on hõivatud 4 000 inimest. Koos tarnijate ja alltöövõtjatega on
hõivatute koguarvuks 12 000.
Paadisõiduharrastusega tegeleb aastas keskmiselt 2,5 miljonit inimest.
Tabel 14. Rootsi suuremad lõbusõidu- ja sportlaevu valmistavad ettevõtted

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

Najad AB

Tootefookus on 40-60

Asut. 1971. Asukoht Orust. 2011. a läbis

http://najad.se/

jala pikkustel

pankroti, 2016. a käive 1,2 mln € (2015. a 1,9

purjejahtidel.

mln €), töötajaid 13. Müügivõrk Euroopas,

Bränd: Najad.

Aasias ja Ameerikas. Venemaal Peterburis:

Pakub ka hooldus- ja

Polarstar Yachting Agency (müüb ka Itaalia

remonditeenused

mootorpaate Absolute, Soome mootorpaate
Targa ja Raymarine tooteid).

Nimbus Boats

Mootoriga väikelaevad

Käive 2016 a. 32,4 mln €. Viimase kolme

Sweden AB

(parda- või

aastaga on käive pea kahekordistunud.
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

päramootoriga).

Eksport Põhja-Euroopa turgudele. Töötajaid

Brändid: Nimbus ja

110.

Paragon.
Windy

Mootorjahtide

Asut. 2002. Kuulub 100% Norra holdingule

Scandinavia AB

tootmine.

Periscopus AS. Tootmine Västervikis. 2016. a

Brändid: Windy (26-52

käive 15,0 mln €, töötajaid 74.

jala pikkused) ja Draco
(22-27 jala pikkused).
Hallberg-Rassy

Tänaseks on ehitatud

Kuulub 100% Rassy perekonnale, asukoht

Varvs AB

9400 purjejahti. Bränd:

Orust. Käive 2016. a 18,6 mln €; (2015. a

Hallberg-Rassy

käive 20,5 mln €), töötajaid 81.

Rootsi laevaehituse spetsialiteediks on muutunud hooldus ja remont. Uusi laevu praktiliselt ei
ehitata, erandiks on mõned kõrgelt spetsialiseerunud tehased (nt Saab Kockums,
allveelaevad). Töölaevade ehitusele spetsialiseerunud ettevõtete konkurentsivõime on
viimastel aastatel halvenenud – kõrged tööjõukulud ei ole jätnud ruumi tootearenduseks ja
ettevõtete positsioon hangetel on seetõttu muutunud nõrgemaks. Enamuse töölaevatehaste
uute laevade tellimustest moodustavad Rootsi siseriiklikud tellimused (avalik sektor,
kaitsetööstus). Rootsi meretööstuse tulevikupotentsiaali nähakse eelkõige taastuvenergia
tööstuses53. Samas on Rootsi laevaehitusharidus ja teadus endiselt üks maailma
tunnustatumaid. Rootsis on arvukalt laevaarhitekte ja disainibüroosid, kes koduturu
hääbumisel on järjest enam tegelenud teenuste ekspordiga. Rootsi ettevõtted on
atraktiivseteks koostööpartneriteks innovatsiooni ja tootmise erinevates sektorites, s.h. tööja lõbusõidulaevade ehituses, kuna Rootsi on sarnaselt teistele Skandinaavia riikidele soodsa
ärikeskkonnaga innovatiivne ja atraktiivne riik ettevõtjatele. Lisaks on Rootsi kõrgelt hinnatud
ka elukvaliteedi, sotsiaalse arengu ja haridustaseme poolest.
Rootsis on neli-viis töölaevade ehitusele spetsialiseerunud tehast, neist olulisemad on N.
Sundin Dockstavarvet ja SwedeShip Marine.
Tabel 15. Rootsi suuremad töölaevu valmistavad ettevõtted

53

Industry Transformation Report: Shipbuilding Industry, European Cluster Observatory,
http://www.clusterobservatory.eu/eco/uploaded/pdf/1346836021947.pdf
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

N. Sundin

Üks tuntumaid Skandinaavia

Ettevõttes töötab 44 inimest,

Dockstavarvet

alumiiniumist töö- ja riigikaitselaevade

aastatel 2013-2016 on tehase

tootjaid. Peale lähiriikide (Saksamaa,

käive kahekordistunud (2016-

Norra) tootnud laevu ka Venemaa
piirivalvele.

11 mln €). 2014. aastal

Ettevõttel on pikaajalised koostöösuhted
Saksamaa veeteede ametiga (German

tekkinud kahjumist on tehas
välja tulnud, 2016 kasum 0,3
mln €.

Maritime Auhorities), 2016-2017 saadi

Ettevõte omab Rindö

Saksamaalt tellimus kahe 28-meetrise

militaar-laevatehast, mis on

lootsilaeva valmistamiseks. Tegemist oli

peamine Rootsi kaitseväe
laevade hoolduspunkt.

seni suurimate laevadega, mis tehases
valmistatud.54

Ettevõttes töötab 44 inimest.

2017. aastal võitis ettevõte ca 40 mln
eurose Rootsi kaitsetööstuse
(www.fmv.se) hanke (18 uut
militaarotstarbelist laeva).55
Swede Ship

Toodetakse kuni 40 m alumiiniumist

Rootsi suurim töölaevatootja,

Marine

töölaevu. Swede Ship gruppi kuulub

kelle käive on perioodil 2013-

lisaks töölaevade tootmistehasele ka

2016 langenud 2 korda, olles

SwedeShip Yachtservice (remondi- ja

2016. aastal samaväärne

hooldustehas Göteboris, maksimaalselt

Dockstavarveti mahtudega

30 m laevadele) ja Swede Ship

(11 mln €). 2016. aastal oli
ettevõttes 59 töötajat.

Composite (komposiit-detailide
valmistamine, siseviimistlustööd,
elektritööd maksimaalselt 40 m
laevadele Hunnebostrandis).

54

http://www.allehanda.se/angermanland/kramfors/stororder-till-dockstavarvet-for-nara-100-miljonermycket-ska-goras-pa-kort-tid
55

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-bestaller-18-stycken-nya-Stridsbat-90HSM/?p=14
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Rootsi teadus ja arendusorganisatsioonid
•

SSPA on Chalmersi ülikooli tütarettevõttena tegutsev kommertsalustel toimiv laevade
arenduskeskus, mille kontorid asuvad Göteboris ja Stockholmis. SSPA katsebassein valmis
aastal 1940 ja tänaseks on SSPA viinud läbi üle 6000 laevakere testimise. Hüdrodünaamika
ja laevadisain on siiski ainult osa SSPA teenustest. Tänaseks on SSPA arenenud
rahvusvaheliseks konsultatsioonifirmaks, mille palgal oli 2016. aastal 96 töötajat, käive oli
14 miljonit eurot ja kasum 800 000 eurot.

•

Lighthouse on Rootsi merenduse kompetentsikeskus, mis on asutatud aastal 2006
Chalmersi tehnilise ülikooli, Götebori kaubandusülikooli, Rootsi veeteede ameti, Vinnova
(Rootsi TEKES), Västra Götalandi regiooni ja Rootsi laevaomanike ühingu poolt. Aastatel
2006-2015 on Rootsi laevaomanike ühing investeerinud 10,5 miljonit eurot ühingu
tegevusse. Keskuse eesmärk on arendada Rootsi merendussektori konkurentsivõimet,
vähendada laevanduse poolt tekitatavat õhu ja vee reostust, õnnetusi. Keskuse
programmid on jaotatud kuude gruppi: 1.) alternatiivsed energiaallikad, 2.)
energiatõhusus, 3.) logistika- ja ärilahendused, 4.) merenduse tarkvaralahendused, 5.)
uurimis- ja õppetöö rahastamine ning 6.) õppeprogrammid laevaarhitektidele. Tänaseni
on Lighthouse olnud osaline enam kui sajas uuringu- projektis, avaldatud on üle 500
teadusartikli ja toetatud üle 50 doktorkraadi omandamist.56

•

Kuninglik Tehnoloogiaülikool (KTH). Uurimisvaldkond – väikelaevad, laevade dünaamika.
Osaletakse mitmetes uurimisprogrammides nagu Second Generation Intact Stability
Criteria, mida rahastab ja toetab Rootsi Transpordiagentuur. Ülikoolis on laevadisaini
suunaga magistriõppe kava tsiviilinseneri õppesuunal57.

Valdkonna esindusorganisatsioonid Rootsis
•

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) on aastal 2007 asutatud Rootsis Uddevallas asuv
klastriorganisatsioon, kelle rahastajad on Västra Götalandi regioon, Fyrbodali kohalike
omavalitsuste ühing, Skåne regioon ja Rootsi tootjatest klastri liikmed. SMTF-i fookuses on
väikelaevade tootmine ja ühisturundus. SMTF-i eesmärk on edendada koostööd
ülikoolide, ametnike ja ettevõtetega. Senise tegevuse käigus on osaletud üheksas erinevas
projektis, näiteks ökopaatide arendamine, meresõidu harrastuse propageerimine naistele

56

Lighthouse koduleht: http://www.lighthouse.nu

57

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.551620!/NavalArchitectureEducationBrochure2016.pdf
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ja ettevõtete vahelise koostöö edendamine innovatsiooni ja arendustegevuse
valdkondades.58
•

Lõbusõidu-

ja

sportlaevade

sektori

esindusorganisatsioon

Sweboat59

ühendab

lõbusõidulaevade valmistajaid, paadimootorite tootjaid, komponentide ja sisustuse
valmistajaid, diilereid, jahisadamaid, koolitus- ja finantsteenuseid pakkuvaid ettevõtteid.
Sweboati eesmärkideks on soodsa tegevuskeskkonna edendamine, liikmete huvide
esindamine ja positiivse suhtumise kujundamine valdkonnaga seonduvasse.

58

Lighthouse koduleht: http://www.lighthouse.nu

59

https://www.sweboat.se/
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3.3.3 Norra
Tabel 16. Norra majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015-2016. a.

2015

2016

Rahvastik, mln inimest

5,2

5,2

SKT elaniku kohta (PPP dollarites)

69 031

69 296

lõbusõidulaevade toodang, tk

2 250

2750

lõbusõidulaevade eksport, tk/mln €

1 562/12,9

1 870/24,6

lõbusõidulaevade import, tk/mln €

32 257/206,9

36 120/195,1

Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv

10

10

Lõbusõidulaevade park, tk

800 000

800 000

Inimesi lõbusõidulaeva kohta

7

7

Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016
Laevaehitus moodustab osa Norra Merendusklastrist, mis koosneb rahvusvahelistest
laevandusettevõtetest,

seadmete

valmistajatest,

laevadisaineritest,

klassiühingutest,

agentidest ja kindlustus- ning finantsteenuste pakkujatest. Norra meretööstus moodustas
2014. aastal 6,7% riigi SKP-st (s.h. laevandus 3,9%, seadmed 1,2% ja laevaehitus 0,3%)60
2016. aastal müüdi Norboati andmetel Norra turul ligikaudu 13 000 paati, millest 50%
moodustasid 4-8 m pikkused alused. Viimastest omakorda 50 % olid imporditud Poolast (1476
paati). Import Soomest oli 946 paati. Trendina kasvab ka alumiiniumist paatide osakaal, kuid
mitte sellisel määral nagu Soomes või Rootsis.61
Tööjõu maksumus Norras on kõrge ja seetõttu on konkurentsivõime kindlustamiseks fookus
kõrgema

lisandväärtusega

ja

teadmistepõhistel

sektoritel

nagu

avameretööstuste

teeninduslaevad ja kalapüügilaevad. Konkurentsieelise arendamisel nendes sektorites
tuginetakse rohkele praktilisele kogemusele ning riigi poolt toetatud uurimis- ja arendustööle.
Väiksemad Norra lõbusõidu- ja töölaevatehased on keskendunud koduturule (kalalaevad,
mootorpaadid, avalik sektor, laevade hooldus ja remont). Mitmed laevaehituse ettevõtted on
ümberfokuseerunud hooldusele ja remondile. Suuremad tehased on grupeerunud (Vard,
Havyard ASA) ja tegutsevad globaalselt. Enamus Norra laevaehitusettevõtetest on seotud
avamere nafta- ja gaasitööstuse teenindamisega, kus tellijateks on peamiselt kohalikud
kliendid. Naftahindade langus on sundinud suuremale paindlikkusele, ja otsima võimalusi ka

60

https://www.oecd.org/industry/ind/PeerReviewNorway_FINAL.pdf
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teistes sektorites, milleks on avamere tuuleparkide ja kalakasvanduste teenindamiseks
vajalike laevade ehitus.
Norra lõbusõidulaevade ehituses (uute laevade ehitus ja remont) tegutseb aktiivselt 10
ettevõtet. Kõik ettevõtted on eraomanduses. Ülevaate Norra laevaehitussektori suurematest
ettevõtetest annab Tabel 17.
Suuremad ettevõtted, mis on keskendunud üle 40 m kogupikkusega (LOA) uute laevade
ehitusele, on teinud mahukaid investeeringuid ja kontrollivad protsesse kogu väärtusahela
ulatuses.
Keskmised ja väikeettevõtted tegelevad peamiselt remonditöödega või on spetsialiseerunud
kindlat tüüpi töölaevade ehitusele kogupikkusega 15-40 m. Lõbusõidulaevade ehitusega
tegelevad väiksemad ettevõtted, näiteks Viknes, Windy, Goldfish, Saga, Ibiza ja Skibsplast.
Tabel 17. Norra peamised lõbu- ja sportlaevade ehitajad, kelle tootmine asub vähemalt osaliselt Norras

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Askeladden Boats AS

Norra suurim lõbusõidupaatide Tootmine asub

http://www.askeladden.no/en/about

tootja (14 mudelit pikkusega 4-

Norras

10 m). Bränd: Askeladden.

Hagavikis ja

Valmistab ka RIB paate avaliku

Poolas

sektori tarbeks (sõjavägi,
politsei ja päästeteenistus)
Saga Boats

Valmistab ca 100 mootorpaati

Tootmine asub

http://sagaboats.no/en/

aastas. Bränd: Saga (mudelid

Seljes, Norras

on 8-12 m pikkused)
Hydrolift AS (kuulub Eker Groupi)

Ibiza Boats

Lõbusõidulaevad. Toodab ka

Tootmine asub

patrull-laevu. „Võtmed kätte“

Fredrikstadis,

disaini- ja insenerilahendused

Norras

6-8 meetrised lõbusõidupaadid

http://www.ibizaboats.no

Norra on tuntud kui „kallis maa“, mis tähendab nii kõrgeid tootmis- ja tööjõukulusid kui ka
kõrget üldist elukallidust. Kõrge kulude tase, konkurents ja väikelaevade turu kukkumine 2008.
aasta globaalse majanduskriisi tulemusena on sundinud pika ajalooga Norra paaditootjaid
viima tootmist üle madalamate kuludega ehk nn. „odavamatesse riikidesse“. Tuntud Norra
brändide tootmist võib leida näiteks Poolast (Windy ja Askeladden), Hiinast (Nidely), Leedust
(Marex) ja ka Eestist (Tresfjord). Tootmise viimisel Hiina on argumentideks ka toorikute ja
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komponenditootjate lähedus ning kiiresti kasvav Aasia turg. ICOMIA andmetel toodeti Norras
2015. aastal vaid 2250 lõbusõidulaeva. Samas oli lõbusõidulaevade import 32 257 ühikut.
Kui lõbusõidulaevade väärtusahela tootmisega seotud lülid on valdavalt Norrast väljaspool,
siis brändi- ja tootearendus, toodete turundus ja müük on endiselt tugevalt esindatud ning
rõhutatakse ajaloolist kogemust ja traditsioone, kvaliteeti ja kliendi vajadustest lähtuvat
filosoofiat.
Norra laevatootja Windy Boats on klassikaline näide sellest, kuidas ja millistel põhjustel
toimub tootmise üleviimine teistesse riikidesse. Windy Boats nõukogu esimees Trygve Hegnar:
“Kui paatide tootmine Norras on võrreldes Poolaga kolm korda kallim, siis meil lihtsalt ei olnud
muud valikut”.62 Koostööd alustati Poola ettevõttega Model Art, kellel oli varasem kogemus
Norra suurima paaditootja Askeladdeniga. Model Art oli valmistanud 8 aasta jooksul
Askeladdenile vorme ja sisustuskomponente. Poola viidi alla 40 jala pikkuste paatide
tootmisliin ja Rootsi viidi suuremate paatide tootmine. Samas jäid Norrasse arendustöö,
disain, turundus, müük, kvaliteedikontroll ja finantsjuhtimine.63
Norra töölaevaehitus on väga mitmekesine nii ettevõtete suuruse, profiili kui toodangu
mõttes. Samas on küllaltki vähe selliseid ettevõtteid, mis keskenduvad välisturgudele, valdav
enamus töölaevatootjaid on orienteeritud siseturule. Avaliku sektori hanked püüavad
arvestada siseriikliku tööstusega, seejuures ei arvestata mitte ainult kohalike laevatootjate,
vaid ka meretööstuse sidussektoriga laiemalt. Eelistatakse pakkumisi, kus nii peatöövõtja kui
allhankepartnerid asuvad Norras.
Tabel 18. Norra peamised töölaevaehitajad

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Vard Group
http://www.vard.com

Grupi üks viiest Norras asuvast

Norras registreeritud

tehasest on spetsialiseerunud kuni

laevaehituskontsern, mis

900GT laevade tootmisele. Lisaks

omab lisaks viiele Norra

tegeleb Vard Grupp

tehasele tootmiskohti ka

automatiseerimis- ja jõuseadmete

Brasiilias, Vietnamis,

arendusega ja pakub

Rumeenias. Ettevõtte

disainiteenuseid üle maailma.

enamusosanik on Itaalia
firma Fincantieri. Kogu
grupp on likvideerimise

62
63

http://www.newsinenglish.no/2012/07/16/another-boat-builder-bails-out/
http://www.mby.com/news/windy-moves-production-to-poland-20753#8CwmstKYzw6Y25J4.99
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Ettevõte

Tooted

Muu teave
äärel, kahjum 2016. aastal
üle 121 mln €.

Umoe Mandal AS

Komposiidist töölaevade tootja,

Viimastel aastatel on

www.um.no

spetsialiseerunud kergekaaluliste

rohkem panustatud

laevade, struktuuride ja

teadusarendusse,

komponentide tootmisele.

tuuleparkide

Koduturul keskendub ettevõte

hoolduslaevade

Norra mereväe ja piirivalve

arendamisel kasutatakse

laevastiku uuendamisele ja

kiirete lahinglaevade

hooldusele. Norra kaitsejõud

kontseptsiooni ja

hindavad Umoe kiireid (60 sõlme)

tehnoloogiat. Ettevõtte

piirivalvelaevu väga kõrgelt, neid on
nimetatud maailma parimaiks.

hinnangul on tuuleparkide

Ettevõtte uueks põhitooteks on
seniste sõjalaevade asemel
tuuleparkide hoolduslaevad64,
tootenimega Wavecraft. Ettevõttel
on sõsarfirma Umoe Wind, kellele

hoolduslaevade nõudlus
kasvav, ja kuna need
liiguvad rannikust järjest
kaugemale, peavad
hoolduslaevad muutuma
senisest kiiremaks.

on toodetud esimesed kolm uut
tüüpi laeva.
Maritime Partner

Toodab brände Alusafe, Seabear,

Ettevõttel on Singapuris

http://maritimepartner.com

Weedo ja Springer. Põhitootmine

hooldus- ja müügipunkt,

asub Breivikas. 2017 valmistas kit-

mille ülesanne on

meetodil reisilaeva (kolmes osas),

hoolitseda Aasia ja

mis tarniti kliendile osadena –

Okeaania klientide

põhjuseks logistilised piirangud,

järelteeninduse eest.

tegemist oli mägijärvistu turistilaevaga.65.

Ettevõttes töötab 62

Ettevõte soovib keskenduda fjordide
reisilaevade valmistamisele, 2017.

64

inimest, käibe maht on
stabiilselt 30 mln € juures.
Kasum 2014. a 1,4 mln €,
2016. a kahjum ligi 1 mln.

https://sysla.no/maritim/for-bygget-verftet-krigsskip-na-er-det-vindskip-som-gjelder/
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http://www.smp.no/naeringsliv/2017/04/27/Maritime-Partner-leverer-turistb%C3%A5t-i-byggesett14649790.ece
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

aastal saadi tellimus ettevõtte seni

Laevade keresid on

suurima turistilaeva valmistamiseks

ettevõte allhankinud

Norra ettevõttele GFS. Tellimuse

Lätist.

täitmiseks tuleb tootmishoonet
laiendada. Kliendi sõnul oli laeva
valmistaja valikul väga oluline
kohalik päritolu ning kohalik
allhankevõrgustik.66
Westplast
www.westplast.no

Ettevõte toodab plastist töölaevu

Ettevõtte hinnangul on

peamiselt veealuste naftavarude
uuringuteks.

suureks
konkurentsieeliseks
asukoht Norra
merendusklastri keskmes,
kus partnerid ja
allhankijad asuvad 30
minuti kaugusel.
Ettevõttes töötas 2016.
aastal 13 inimest, käive oli
3 mln €.

Fitjar Mekaniske

Peamiselt kala- ja avamerelaevade

Ettevõtte käibe maht on

Verksted (FMV)
www.fmvas.no

ehitusele ja hooldusele

2013-2016

spetsialiseerunud ettevõte, mis

kahekordistunud (2016:

2010. a alustas oma töölaeva

62 mln €), ettevõttes

arendusega. Alates 2011 on tootnud

töötab 95 inimest. Kasum

lisaks kalalaevadele ka

2016. a 4 mln € (2013:2,5
mln €).

paarkümmend töölaeva, sh Norra
piirivalvele.
Norra piirivalve kolme uue

Norra piirivalvelaevade
hanke raames tehti

multifunktsionaalse laeva tellimuse
67

tähtaeg on 2018. a keskel. . Laevad

koostööd Taani Hvide
Sande laevatehasega.
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http://www.smp.no/naeringsliv/2017/04/20/Storkontrakt-til-Maritime-Partner-avtale-med-GeirangerFjordservice-14616511.ece
67

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/01/Kystverket-bygger-hos-Fitjar
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

on hübriidmootoriga ja
keskkonnasäästlikud.
Sletta Verft
http://slettaverft.no/

Kalasööda- ja vesiviljeluslaevad,

Ettevõttes töötab 43

katamaraanid. Laevade kered ja

inimest, käibe maht 14

osaliselt valmis laevad allhangitakse

mln €, kasum alla 1mln

Poola ettevõttelt Finomar

(2016: 150 000 €).

(http://www.finomar.com.pl/),
Poola ettevõte teenib laeva
lõpphinnast 1/3 kuni 1/5.68
Larsnes Mek Verksted

Väga lai tootevalik alates reisi- ja

Ettevõtte suuromanik on

http://www.larsnes-

kalalaevadest lõpetades

üks suuremaid Norra

mek.no/

piirivalvelaevade ja

merenduskontserne,

uurimislaevadega. On valmistanud

endine Larsnesi püsiklient

ka uurimislaeva „Gunnerus“ NTNUle.

Rostein AS (Rofisk AS
tütarettevõte)

Näide Norra, Eesti ja Leedu piiriülesest koostööst väärtusahelas on Norra laevaehitaja
Fiskerstrand ja BLRT vaheline partnerlus erinevates koostöövormides. 2007-2014 tegutseti
läbi Fiskerstrand Verft ja BLRT Klaipeda Western Shipyard ühisettevõtte Fiskerstrand BLRT AS.
Tänasel päeval toodab BLRT Leedu ettevõte Fiskerstrandile alltöövõtu korras töölaevade
keresid.
Norra laevaehitust toetavad teadus- ja arendusorganisatsioonid
•

Marintek (Norra, Trondheim) asutati üle 70 aastat tagasi ja kuulub SINTEF
konsortsiumisse, mis on Skandinaavia suurim sõltumatu teadusarendusasutus ja sarnaneb
VTT-le Soomes. Esimene mudelkatse keskuse ajaloos tehti ajaloolise Gokstadi viikingilaeva
(ca 970 A.D.) mudelile. Alates 1939. aastast on katsetatud üle 3000 laeva mudeli ja 1250
sõukruvi..Marinteki peakontor on Trondheimis, harukontorid Houstonis (USA) ja Rio de
Janeiros (Brasiilia). SINTEF omab üle poole ettevõttest. Lisaks on omanikeringis ka Norra
Laevaomanike Liit, DNV, Norra Merendusamet. Asutuses on 200 töötajat.

68

http://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/34567-czesciowo-wyposazony-macho-katamaran-fr-y-harvestze-stoczni-finomar
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Uurimisvaldkonnad

on

laevanduses

keskendunud

veovajadusi

arvestavale

optimeerimisele, samuti IT vahendite kasutamisele ja robotlaevade arendusele. Marinteki
laborid ja tehnika: 1.) katselabor ookeanis (80 m pikk, 50 m lai ja 10 m sügav), 2.)
lainevarustusega katsebassein (260 m pikk, 10 m lai, 5.6-10 m sügav), 3.)
merendusküberneetika bassein (pikkus 39 m, laius 6.45 m ja sügavus 1.5 m) ja 4.) 10 m
pikk ja 2 m lai katsebassein, milles on võimalik teha õlitõrje katseid. Basseini varustuses on
laine-, tuule-, ja veevoolu seadmed. Vajadusel tuuakse basseini jää. Lisaks nimetatud
katsebasseinidele on Marintekil ka mitmeid teisi merendusega seotud laboreid, milles on
võimalik läbi viia praktiliselt kõiki merendusega seotud eksperimente.
•

Norwegian Centre of Expertise – Maritime (NCE Maritime) on Norra üks suurimaid
klastreid.

NCE

on

keskendunud

gaasi-

ja

õlitööstusele

ning

koosneb

18

laevandusettevõttest, 14 laevaehitajast, 14 disainiettevõttest ja 172 laevaseadmete
tootjast. NCE eesmärk on tõsta klastri liikmete innovatsioonitaset ja arendada nende
koostööd.
•

Kystverket on Hortenis, Norras 30 m pikk, 7 m lai ja 4 m sügav katsebassein, kus on
võimalik teha õlitõrjevarustuse teste. Bassein on varustatud laine- ja veevoolu
seadmetega.[4]

Valdkondlikud ühendused ja organisatsioonid Norras
•

Innovation Norway on Norra valitsuse üks peamistest instrumentidest ettevõtete
innovatsiooni, arengu ja konkurentsivõime edendamisel. 2016. aastal avati laevaehitusele
(fookus short sea shipping laevadel) suunatud programm Pilot-E, mille eesmärgiks on
keskkonda säästvate lahenduste ja tehnoloogiate väljatöötamine ja rakendamine
laevaehituses. Programmi maht on 70 mln Norra krooni (7,5 mln €).

•

Norra lõbusõidu- ja osalt ka töölaevaehitajaid ühendab Norboat69 Oslos. Norboatil on ca
400 liiget, kes esindavad laevaehituse väärtusahela erinevaid lülisid: laevade ja
komponentide tootjad, disainerid, diilerid, importöörid, remonditöökojad, rendifirmad ja
muude teenuste pakkujad. Norboat abistab oma liikmeid kodu- ja välismaise
seadusandluse mõistmisel nagu ELi lõbusõidulaevade direktiiv. Norboat esindab ka
sektorit suhetes riigiametitega ja teeb lobby sektori kasvuks soodsate tingimuste
kujundamisel.

Suurt

tähelepanu

pöörab

Norboat

Norra

lõbulaevaehituse

rahvusvahelistumisele, organiseerides ühiseid osalemisi messidel. Tähtsal kohal on ka
standardite arendamine, mis on suunatud laevasõidu ohutusele ja keskkonnahoiule.

69

www.norboat.no
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•

Teine Norra laevaehitajaid koondav ning peamiselt müügi- ja turundustegevusele
orienteeritud organisatsioon on Norske Skipsverft70. Ülesandeks on ka suhete
korraldamine avaliku sektoriga. Norske Skipsverft annab jooksvalt infot liikmete uute
lepingute ja valminud laevaprojektide kohta71 Organisatsiooni kuulub 14 Norra
laevaehituse ja -remondi ettevõtet, sealhulgas ka töölaevade ehitajad.

3.3.4 Taani
Tabel 19. Taani majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015.-2016. aastal.

2015

2016

Rahvastik, mln inimest

5,6

5,7

SKT elaniku kohta (PPP dollarites)

53 638

53 879

lõbusõidulaevade toodang, mln €

49,3

n/a

lõbusõidulaevade eksport, tk/mln €

649/31,8

580/38,3

656/8,1

454/8,8

30

n/a

n/a

310 000

lõbusõidulaevade import, tk/mln €
Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv
Lõbusõidulaevade park, tk

72

73

(v.a. sõude- ja täispuhutavad paadid, s.h. RIB-id)
Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016; IBI issue 421, August –
September 2017; Eurostat
Merendus on üks peamistest Taani majandust ja selle kasvu toetavatest sektoritest. Taanis
asub ka üks maailma suurimatest laevakompaniidest Maersk Group, mille 2016. aasta käive
oli 35,5 miljardit USA dollarit. 74
Lõbusõidulaevade sektorile oli 2015. aasta teiseks järjestikuseks kasvuaastaks peale
globaalsest finantskriisist tingitud langust. Koduturul läksid paremini müügiks kasutatud
paadid ja sarnaselt teistele põhjamaadele väiksemad mootorpaadid, kuid ICOMIA hinnangul
on ka importbrändid nagu Hanse ja Bavaria müügihoogu kogumas.

70
71

http://www.nssm.no
http://www.nssm.no/nybyggprosjekter/

72

http://2016.export.gov/build/groups/public/@eg_main/@byind/@marine/documents/webcontent/eg_main
_092148.pdf
73
74

Ibid.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3GG91Y/5298867577x0x926927/1313EF10-D845-4BDE-A0B6BFEC276D0EE5/Maersk_Annual_Report_2016.pdf
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Tabel 20. Taani peamised lõbu- ja sportlaevade ehitajad, kelle tootmine asub vähemalt osaliselt Taanis

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

X-yachts A/S

Purjejahid. Bränd: X-Yachts.

Asutatud 1979. Peakorter Taanis,

https://www.x-

Tarnijad: Raymarine, North Sails,

tootmine (koosteliin) Taanis,

yachts.com/en/

Volvo Penta, John Mast, Boat &

Haderslevis ja Poolas, kus toimub

Steel Industry, Hempel, Harken,

jahtide kerede valmistamine.

Swela Textile Evolution, Bostik,

Disain ja marketing Inglismaal75.

Jyske Bank jt.

150 töötajat.

Quorning Boats

Taani suurim katamaraanide ja

Käive 8 mln USA dollarit. Asub

ApS

trimaranide tootja. Bränd:

Fredericias, Taanis

Dragonfly.
Nordship Yachts

Purjejahtide tootja.

ApS

Käive 3 mln USA dollarit. Asut
1978, asub Lunderskovis, Taanis.

Taani suuremad laevaehitusettevõtted on spetsialiseerunud peamiselt hooldus- ja
remonditöödele (Orskov, Assen, Fayard).
Taani meretööstuse ettevõtteid ühendab organisatsioon Danske Maritime76, mille missiooniks
on arendada Taani meretööstuse koostööd ja võrgustikku. Danske Maritime hindab Taani
meretööstuse aasta-mahuks 12 miljardit eurot (91 miljardit Taani krooni), märkides, et 70%
laevast moodustab varustus. Liikmetest on valdav enamus laevaehituse sidussektori
ettevõtted. Uusi laevu ehitavad vähesed tehased (vt Tabel 21). Taani avaliku sektori laevade
hoolduslepingud on laevatehastele oluline tuluallikas.
Peale Taani kontserni Mäersk raskustesse sattumist 2013.-2014. aastal, avaldas Taani
ettevõtlusminister Henrik Sass Larsen, et Taani vajab uut suurt laevaehitusettevõtet, mis
võimaldaks Taani meretööstuse allhankesektori innovatiivsetel tehnoloogiatel kiiremini
areneda77.

75

http://no-frills-sailing.com/top-notch-performance-cruisers-x-yachts-of-haderslev/

76

https://danskemaritime.dk

77

https://ing.dk/artikel/erhvervsminister-vi-skal-have-et-nyt-skibsvaerft-i-danmark-171419
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Tabel 21. Taani peamised töölaevaehituse ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Karstensens Skibsværft

Uute laevade (peamiselt

Remonditehas

http://www.karstensens.dk kalalaevad, ka reisilaevad,

Gröönimaal.

sõjalaevad) ehitamisele

Tootearenduses

keskendunud ettevõte, mis

pööratakse tähelepanu

teatas 2017. a augustis

lisaseadmetele (vintsid

laienemisest – ehitatakse uus

jmt) ja

remonditehas, mis peaks

kinnitussüsteemidele.

valmima 2019. a.

Töötajaid 321, käive 2016.

Remondilepingute osakaal

a 146 mln €.

ettevõtte käibes on 20%, kuid
ettevõtte juhi sõnul on
hooldustööd kasumlikumad
kui uute laevade ehitamine ja
seda tegevust soovitakse
laiendada.78 2017. a oodatakse
ka uute laevade valmistamisest
käibe kasvu – 2017.-2019. a on
tehasest tellitud 12 uut laeva.
Faaborg Værft

Ettevõte valmistab kalalaevu,

Töötajaid 35, 2013.-2015.

http://www.faaborg-

väiksemaid reisilaevu ja

a käive sisuliselt puudus ja

vaerft.dk/

töölaevu. 2016. a tuli tehas

ettevõte tootis kahjumit.

välja mitme-aastasest
kahjumist, 2017 võitis ettevõte
Taani mereväe laevastiku
hoolduse hanke.
Faaborg Værfti juht Jan
Mortensen novembris 2016:
“Laevaehituse sektor on
praegu erakordselt halvas
seisus. Hangetel on kõik
tegijad kohal ja see tingib
pakkumiste naeruväärselt

78

http://shippingwatch.dk/Virksomheder/article9793950.ece

72

Ettevõte

Tooted

Muu teave

madala hinnataseme. Kui
tööstus on lükatud
hinnakonkurentsi, on ainus
võimalus olla innovatiivne ja
leida nišše, kus konkurents ei
ole nii tugev.”79
Hvide Sande Shipyard

Tootmisvõimekus on lai,

Ettevõttes töötab 104

https://hvsa.dk/

ehitatakse eritellimusel laevu

inimest.

nii klaasplastist, alumiiniumist
kui terasest. Samuti pakutakse
ümberehitus- ja
hooldusteenuseid. Peamine
tooteseeria on tuuleparkide
transpordi- ja hoolduslaevad.
Koos Fitjariga valmistas Norra
piirivalvele multifunktsionaalse
hübriidmootoriga laeva, mis
võitis Taani aasta laeva
auhinna 2016. a.80

Taani laevaehitust toetavad teadus- ja arendusorganisatsioonid
•

Danish Centre for Maritime Technology asutati aastal 2006 Taani tehnikaülikooli ja Force
Technology (aastal 2013 käive 159 miljonit eurot, 1277 töötajat) poolt ja seda on
rahastanud Danish Maritime Foundation. Keskuse eesmärk on turundada ja arendada
Taani merendustehnoloogia alast oskusteavet läbi uuringute, arendustöö ning
innovatsioonitegevuse. Force Technology pakub muuhulgas katseteenuseid 1.) 240 m
pikas, 12 m laias ja 5,5 m sügavas tõmbebasseinis ja 2.) 25 m pikas, 8 m laias ja 0,8 m

79

http://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Faaborg-Vaerft-nu-med-overskud/artikel/3101401

80

https://maritimedanmark.dk/?Id=32787
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sügavas madalavee katsebasseinis. Tänu üle 50 aasta pikkusele kogemusele on Force
Technologyl 200 testimiseks valmistatud laevamudelit üle 30-st laevatüübist.81
Taani lõbusõidulaevade tootjaid seni ühendanud erialaliit Danboat82 lõpetas oma

•

tegevuse septembris 2017. Danboati varad ja ülesanded läksid üle organisatsioonile Skib
& Båd (tõlkes Laev ja Paat), millel on Taanis suurem poliitiline mõju.
3.3.5 Saksamaa
Tabel 22. Saksamaa majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015.-2016. aastal

2015

2016

Rahvastik, mln inimest

81,1

82,6

SKT elaniku kohta (PPP dollarites)

47 535

48 190

Lõbusõidulaevade toodang, tk/mln €

6 604/298,2

5 461/ 265

Lõbusõidulaevade eksport, tk/mln €

5 284/238,5

6 951/242,5

Lõbusõidulaevade import

9 560/134,4

18 681/178,7

Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv

400

400

Lõbusõidulaevade park, tk

505 795

483 000

Inimesi lõbusõidulaeva kohta

160

171

Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016
ICOMIA andmetel oli Saksamaa lõbusõidulaevade sektori toodete ja teenuste mahu kasv 2015.
aastal 2,4% (1,82 miljardit eurot). Müük kasvas kõigis peamistes segmentides: uued ja
kasutatud jahid, meresõidu varustus ning hooldus- ja remonditeenused. Ekspordi kasv oli 17%.
Sealhulgas mootorjahtide eksport kasvas 19%, kuid purjejahtide eksport vähenes 8%.
Koduturu müüki toetas tugevnev majandus, vähene tööpuudus ja tarbijate kindlustunde
tugevnemine. Kõrge nõudlus oli nii alla 8 m päramootoriga paatidele kui ka suurematele purjeja mootorjahtidele.
Erialaliidu BVWW juhi Jürgen Trachti hinnangul on valitsevaks trendiks mootorpaatide
ja -jahtide osakaalu kasv müügimahus nii kodu- kui ka rahvusvahelistel turgudel. Näiteks
kasvas Saksamaa mootorpaatide eksport 2016. aastal 36,8% (1703 ühikuni). Purjejahtide
eksport vähenes samal ajal 6% (949 ühikuni). Saksamaa ekspordib 80% oma paatide ja jahtide

81

Danish Centre for Maritime Technology koduleht: http://www.dcmt.dk/

82

www.danboat.dk
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toodangust. Import kasvas 2016. aastal 37,7% (2780 ühikuni). Sellest 2040 olid mootorpaadid
ja ülejäänud olid purjejahid.83
Trachti hinnangul on turg kasvav suurte (üle 13 m pikkuste) purjejahtide osas: „Väiksemad
(treilerdatavad) paadid ja suured jahid lähevad hästi müügiks. Probleem on vahepealsetega.“
Hoogsalt areneb Saksamaal ka paadirendi turg, seda eriti peale seadusemuudatust, kus
väiksema kui 15 hj mootoriga paadi juhtimiseks sisevetel (v.a. Reini jõgi) pole juhiluba vajalik.
Saksamaa lõbusõidulaevade tootjatest on konkurentsitult kaks suurimat Bavaria Yachtbau
(asub Baieri liidumaal) ja Hanse Yachts (asub Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal; vt Tabel
23). Nimetatud ettevõtete käive moodustab 90% lõbusõidulaevaehitajate kogukäibest ja nad
kuuluvad Läänemere regioonist ainsatena Euroopa suurimate lõbusõidulaevatootjate
väikesesse gruppi koos Prantsusmaa Group Bénéteau`ga, Suurbritannia Sunseekeri ja
Princessiga ning Itaalia Azimut-Benetti ja Ferrettiga.84 Bavaria Yachtbau ja Hanse Yachts
toodavad erinevate brändide all nii purje- kui ka mootorjahte. Müügikäibe poolest
domineerivad veel purjejahid, kuid mootorjahtide ja -paatide osakaal on kasvamas. Näiteks
börsiettevõtte Hanse Yachts 2015/2016 aastaraamat on tõdeb, et mootorjahtide globaalne
turg on hinnanguliselt 2,5 korda suurem purjejahtide turust ja seetõttu on kasvufookus
mootorjahtidel ja –paatidel. Oma toodangut silmas pidades hinnatakse turuolukorda PõhjaEuroopa turgudel stabiilseks ja Vahemere regioonis aeglaselt kasvavaks.85
Tabel 23. Saksamaa lõbusõidulaevade tootmist valitsevad kaks ettevõtet

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

Bavaria Yachtbau GmbH

Aastas valmistatakse

Purjejahtide tootmine

https://www.bavariayachts.com/en-

1000 Bavaria purje- ja

algas 1978. a ja

uk/

mootorjahti, lisaks

mootorpaatide tootmine

Nautitech

2001. a. 2009. a

katamaraane .

omandasid firma USA
erainvestorid. Tehased
asuvad Giebelstadtis,
Saksamaal, kus on 600
töötajat, ja alates 2014. a
ka Rochefort`is,

83

International Boat Industry, issue 421, August-September 2017

84

http://www.europeanboatingindustry.eu/images/Members_Documents/151124%20Competitiveness%20Stu
dy.pdf
85

https://www.yachts.group/gb/publications/financial-reports.html

75

Prantsusmaal, kus on 250
töötajat ja toodetakse
katamaraane.
HanseYachts AG

Purjejahibrändid:

Börsiettevõte. Peale

https://www.yachts.group/

Hanse, Dehler, Moody

aktsiate enamusomaniku

gb/company/strategy.html

ja Varianta

vahetumist 2011. a suleti

Mootorjahtibrändid:

üksused Saksamaa

Sealine ja Fjord.

lääneosas, Norras ja
Prantsusmaal ning
keskenduti tootmisele
Greifswaldis, Saksamaal.
2015/16. majandusaasta
käive oli 114,9 mln € (127
mln USA dollarit), kasv
võrreldes eelmise
majandusaastaga 16 %.
160 diilerit enam kui 50-s
riigis

Sirius Werft

14-16 kajutiga

Asut. 1970; asukoht Plön,

http://www.sirius-

purjejahti aastas.

Schleswig-Holstein.

werft.de/wpsirius/en/die-werft/

Bränd: Sirius

Käive 5,46 mln USA
dollarit.

Saksamaal on ka mitmeid superjahtide (luksuslaevad pikkusega 100 meetrit ja pikemad)
ehitajaid, näiteks Lürssen86, Blohm & Voss, Bremen Vulkan, Nobiskrug jt.). ICOMIA andmetel
oli 2015. aastal ehituses 13 superjahti, s.h. mõned maailma suurimate hulka kuuluvad.
Saksamaa töölaevaehitus eristub ettevõtete laia fookusega.

86

http://www.luerssen-yachts.com/
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Tabel 24. Saksamaa peamised töölaevu ehitavad ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Fassmer GMBH & Co. KG

Ettevõtte laevaehituse

Teeninduspunktid on

https://www.fassmer.de

portfellis on tooted

lisaks Saksamaa

jahtlaevadest

tehasele USA-s Miamis

päästepaatide ja

ja Singapuris. Poolas

praamideni. Lisaks

omab ettevõte koos

laevaehitusele tegutseb

Poola partneriga

ettevõte muude

ühisfirmat Markos

mootorsõidukite,

sp.z.o.o. Globinos, kus

tuuleenergia,

toodetakse

plastkomposiitdetailide ja

klaasplastist

tekivarustuse tootmises.

komponente

Ettevõttel on enda

päästepaatidele,

disainimeeskond.

tuuleturbiinidele,
jahtidele ja
mootorpaatidele. Kogu
grupis töötab üle
tuhande inimese.

ABEKING & RASMUSSEN Schiffs-

Ettevõtte tootevalikus on

Laevade ehitus

und Yachtwerft SE

töölaevad, superjahid,

allhangitakse

https://www.abeking.com/en.html

transpordilaevad; samuti

pisteliselt Poolast87,

pakutakse jahtide ja

peamiseks partneriks

laevade hoiu- ja

on G+K SteelCon

hooldusteenuseid,

sp.z.o.o.88

remondi- ja
ümberehitusteenuseid;
samuti testimis- ja
sertifitseerimisteenust.
Lehmar GMBH

Ettevõte toodab väikeseid

http://www.lehmar.de

multifunktsionaalseid
kaatreid ja päästepaate,
samuti LED-

87

http://www.polandatsea.com/szczecin-industrial-park-saw-the-start-of-a-superyacht-hull-construction/

88

http://gk-steelcon.com/en/referencje/
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

valgustuslahendusi ja
päästevarustust
(taskunugadest
päästerõngasteni).
COENEN YACHTS & BOATS GmbH

Toodetakse alumiiniumist

http://www.coenenboats.com

töö- ja lõbusõidulaevu
laevu nii era- kui avalikule
sektorile.

Alu-Panther GMBH

Alumiiniumist töö- ja

https://www.alu-panther.de

lõbusõidulaevad era- ja
avalikule sektorile. Bränd
Tornado.

Valdkonnaga seonduvad teadus- ja arendusorganisatsioonid
•

HSVA ehk Hamburgi Laevamudelite Bassein on aastal 1913 asutatud eraettevõte, mis on
pühendunud

hüdrodünaamika

uuringutele.

HSVA-l

on

mitu

katsebasseini

Laineseadmetega on varustatud suur (pikkus 300 m, laius 18 m, sügavus 6 m) ja väike
katsebassein (80 m pikk, 3,8 m lai ja 3 m sügav). Vankri kiirus on 4 m/s. Basseinis saab teha
regulaarseid laineid kuni kõrgusega 0,50 m. HSVA teeb juba 25 aastat ka jääbasseini
(pikkus 78 m, laius 10 m ja sügavus 2.5 m) katseid. Jää tekke võimekus on 2 mm/tunnis.
Lisaks on HSVA-l maailma suurim arktiliste keskkonnatestide katsebassein (pikkus 30 m,
laius 6 m ja sügavus 1,2 m).89
•

SVA Hydrodynamic Solutions Potsdamis on uurimiskeskus, mis sai alguse II maailmasõja
ajal. Laevamudelite bassein on teinud laevandusalast uurimistööd aastast 1953. Tänasel
päeval teeb SVA teadustööd mittetulundusühingu Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam
GmbH kaudu ja äriprojekte SVAtech GmbH kaudu. SVA katsebasseini pikkus on 280 m,
laius 9 m ja sügavus 4,5 m. Veel testitakse avatud veekogudel iseliikuvaid mudeleid
kontrollides mudeli käitumist GPSi ja lasergüroskoobiga. Olemas on ka CNC pingid
katsemudelite freesimiseks.90

89

https://www.hsva.de/

90

https://www.sva-potsdam.de/
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•

Kieli Rakenduskõrgkool pakub laevaehituse bakalaureuse ja magistriõpet. Disaini- ja
arendusteenuseid pakub ülikooli juurde loodud Yacht Research Unit (YRU). Peamine
laboratoorium on tuuletunnel.91

•

DST on aastal 1954 asutatud 70-ne omanikuga ühistu, mille põhisuunad on
hüdrodünaamika,

laevaarendus

ja

transpordisüsteemid.

Ühistul

on

madalvee

katsebassein: pikkus 200 m, laius 10 m, sügavus 1,2 m, kaks vedavat vankrit, aeglasem
vanker kiirusega 6,5 m/s ja kiire vanker kiirusega 15 m/s. Basseinil on tunnel altvaateks.
Lisaks sügava veega katsebassein (pikkus 75 m, laius 3 m ja sügavus 3 m) ja ruudukujuline
manööverdusbassein (25m * 25 m, sügavus kuni 1,25 m).92
•

CMT – Center of Maritime Technologies. Merenduse ja laevaehitusega tegelev
võrgustikupõhine teadmuskeskus, mis vahendab ja juhib rahvusvahelisi teadusarendus- ja
koostööprojekte ning teostab valdkonnaga seotud teadusuuringuid.

Valdkondlikud koostööorganisatsioonid
•

Peamiseks koostööorganisatsiooniks on Väikelaeva- ja Laevaehitajate Liit DBSV (Deutscher
Boots und Schiffbauer Verband), mis asutati 50 aastat tagasi ja millel on 430 liiget. DBSV
koondab lõbusõidu- ja töölaevade tootjaid ning ka ettevõtteid väärtusahela teistest
lülidest, näiteks disainereid, materjalidega varustajaid, mootorite, seadmete ja sisustuse
tootjaid, purjede valmistajaid, eksperte-hindajaid ja diilereid erinevatelt seotud
tegevusaladelt. Enamus liidu liikmetest on väikesed ettevõtted, mis on spetsialiseerunud
teatud tüüpi paatidele või muudele lõbusõidu- ja töölaevaehitusele suunatud toodetele.
Parimate lahenduste ja kvaliteedi nimel tehakse omavahel tihedat koostööd. Liidu
peamine roll on esindada liikmete huve tegevuskeskkonna edendamisel ja toetada
ekspordi kasvu läbi messidel ühiselt osalemise. Liit pakub ka koolitusi. Näiteks viimastel
aastatel on fookus olnud Euroopa Väikelaeva direktiivi (European Boat Directive) alastel
koolitustel. Liidu poolt kord kvartalis väljaantaval ajakirjal Bootswirtschaft on kaks
eesmärki: informeerida liikmeid äri- ja tehnoloogiaalastest arengutest ja pakkuda
võimalust oma toodete ja teenuste tutvustamiseks.93

•

Teiseks oluliseks sektoriüleseks liiduks on veespordiga seotud tööstuse liid BVWW
(Bundesverband Wassersportwirtschaft), kuhu kuuluvad lisaks spordisuunitlusega

91

https://www.fh-kiel.de/

92

http://www.dst-org.de/en/institute/our-history/

93

www.dbsv.de
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laevaehitusele ja varustuse tootjatele ka näiteks tšarteräri, sukeldumise ja teiste
veespordialadega seotud ettevõtted.94
•

Põhja-Saksamaa Merendusklaster, The Maritime Cluster Northern Germany (MCN katab
laevaehitust, mereinseneeriat ja ookeanitehnoloogia,t laevandust, merendust. MCN
alustas võrgustikuga 2011. aastal, 2017. aasta jaanuarist on see Alam-Saksi, Hamburgi,
Schleswig-Holsteini, Bremeni ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaades asuvate
organisatsioonide ühendus.95

3.3.6 Poola
Tabel 25. Poola majanduse ja lõbusõidulaevade sektori üldnäitajad 2015.-2016. aastal

2015

2016

Rahvastik, mln inimest

38,5

38,4

SKT elaniku kohta (PPP dollarites)

27 670

27 715

Lõbusõidulaevade toodang, tk

17 899

19 705

Lõbusõidulaevade eksport, tk/mln €

927/n/a

13 502/342,4

Lõbusõidulaevade import, tk/mln €

532/n/a

1 467/16,4

Lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete arv

100

105

Lõbusõidulaevade park 2010, tk

68 940

n/a

Inimesi lõbusõidulaeva kohta

558

n/a

Allikas: ICOMIA Recreational Boating Industry Statistics 2015 ja 2016
ICOMIA andmetel valmistati 2015. aastal Poolas 1 455 purjepaati, millest valdava enamuse
(1 200) moodustasid 2,5-7,5 m pikkused alused. Pardamootoriga paate valmistati 460,
täispuhutavaid, s.h. RIB paate 190, ja muid jäiga kerega aluseid, s.h. päramootoriga paate,
valmistati 17 600. Viimati nimetatutest moodustasid enamuse (13 500) 2,5-7,5 m pikkused
paadid.
Poola lõbusõidulaevade ehitus on viimasel dekaadil kasvanud ja orienteeritud ekspordile.
Eksporditakse 95% toodangust. Peamised ekspordi sihtriigid on Prantsusmaa, Saksamaa,
Hispaania ja Skandinaavia riigid. Lõbusõidulaevade ehitusega seotud ettevõtete koguarv on ca
900. Kuni 9 m pikkuste mootorpaatide tootmise mahult on Poola teine tootja maailmas USA
järel.96

94

https://www.bvww.org/start/

95

http://maritimes-cluster.de/

96

International Boat Industry, issue 421, August-September 2017

80

Poolas valmistatakse välismaiseid paadibrände nagu Brunswick, Jeanneau, Beneteau,
Quicksilver, Sea Ray, Windy, Bayliner, Uttern, X-Yacht, Faeton, Maxi Yachts, Fiskars Boats ja
Askeladden Boats.
Poola konkurentsieelis seisneb paindlikkuses ja tööjõu madalamas hinnas võrreldes LääneEuroopa ja Põhjamaadega. Laevaehitusettevõtte tegevjuht Wieczyslaw Kobylko: „Me saame
olla palju paindlikumad võrreldes Lääne tootjatega, kuna valmistame kõik jahi ehitamiseks
vajalikud komponendid (v.a. mootorid ja elektroonika) ise ehk kasutame alltöövõttu
minimaalselt.“
Peamine põhjus, miks paaditootmine on märkimisväärses mahus Poola kolinud, on siiski
tööjõu (s.h. oskustega tööjõu) saadavus ja suhteliselt madal hind. Kuna juurdepääs
kaasaegsetele tehnoloogiatele, seadmetele ja disainilahendustele on kõigis riikides enamvähem sama, siis ongi tänases situatsioonis kujunenud kõige kriitilisemaks tööjõu maksumus.
Mastaabivõimekus on Poolasse toonud või tekitanud ka märkimisväärse hulga sidussektori
ettevõtteid97, kelle lähedus annab kohalikele laevaetootjatele täiendava kulueelise.
Tabel 26 on toodud kuus suuremat Poola lõbusõidulaevade ehituse ettevõtet, mis valmistavad
kokku üle 60% riigis toodetavatest purje- ja mootorjahtidest.
Tabel 26. Poola peamised lõbusõidulaevade tootjad

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

Delphia Yachts KOT Sp

Kuni 15 m purjejahid Delphia Asut. 1990 a. Peakorter

http://en.delphiayachts.eu/

ja kuni 14 m pikkused

asub Varssavis, tootmine

mootorjahid Escape.

Oleckos. 2012. a. osteti

Peamisteks tarnijateks on

Rootsi bränd Maxi

Volvo Penta (jõuseadmete

Yachts ja 2014. a.

terviklahendused),

Quicksilveri ametlik

Raymarine

distribuutor Poolas.98

(laevaelektroonika) Harken

Ettevõttel on oma

(purjejahtide varustus ja

sadam, Marina Delphia

seadmed). Jahtide mööbel ja

Gdanskis. Koos
partneritega omab ka

97

Näiteks: roostevabadetailide tootja Kotniz (www.kotniz.eu); purjede tootjad OceanSails (www.oceansails.pl)
ja Sail Service (www.sailservice.pl); purje- ja kinnitusdetailide tootjad PEM (www.pem.lublin.pl) ja Seateck
(www.seatec.pl); värvide ja vaikude tootja Tronton (www.sea-line.eu).
98

http://pl.delphiayachts.eu/historia
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Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

puitdetailid valmistatakse

globaalset tšarteräri

kohapeal.

võrgustikku. Asukoht:
Kościuszki, Poola. Käive
22,5 mln USA dollarit.99

Galeon SP ZOO Spolka

Kuni 17 m luksuslike

Asut. 1982 a.

Komandytowa

mootorjahtide tootmine.

Tootmispinda on 18 000

http://galeon.pl/

Galeoni brändil on ligi 30

m2 ja töötajaid 800, oma

erinevat mudelit.

sadam. Koostöö Tony
Castro Design Studioga
(Suurbritannia) ja
Roberto Curto Designiga
(Itaalia). Pakuvad ka
hooldust ja talvehoiu
teenust. Tulevikufookus
on innovatsioonil,
disainil ja kvaliteedil.
Käive 38 mln USA
dollarit100.

Ostroda Yacht SP

Spetsialiseerunud kuni 9 m.

Üks vanimatest

http://ostroda-

mootorjahtide

lõbusõidulaevade

yacht.com.pl/pl/index

valmistamisele. Brändid

ettevõtetest Poolas.

Beneteau ja Janneau.

Asut. 1952. Alates 1992
on Prantsuse
Jeanneau/Beneteau
tütarfirma. Tootmine
Ostrodas.

Balt Yacht KAIB Kozlovscy

5-12 m purje- ja

Asut. 1990.

spolka

mootorjahid.

Tootmine Augustowis.

https://baltyacht.pl/en/

Ligi 95% toodangust on
alltöövõtt partneritele.
Peamised partnerid on
Brunswick Marine in
EMEA Inc. ja alates 2014

99

http://www.hoovers.com/company-information/

100

Ibid.

82

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave
Norra ettevõte HydroDesign AS.

Model Art SP ZOO

Vormide, lõbusõidulaevade

Asut. 1999.

http://www.modelart.com

ja RIB-tüüpi aluste tootmine.

Allhanketeenus Euroopa

http://www.parker.com.pl/

RIB-e toodetakse PARKER

tootjatele nagu

en/products

brändi all politseile, pääste-

Askeladden, Parker,

www.parkerpoland.com

ja keskkonnateenistustele.

Jeanneau. Tootmine
Ostrodas. Käive 21 mln
USA dollarit.101

Slepsk

5,5-14 m klaasplastist purje-

Tootmine Augustowis.

http://slepsk.com.pl/index.php/ ja mootorpaatide tootmine

Pooleli on investeering

en/shipyard

alltöövõtuna. 2017 a plaan

5,3 mln € täiendava

on valmistada 2 600 alust,

tootmispinna

millest 1 900 Brunswicki

ehitamiseks.

102

grupile

. Puidust, metallist

500 töötajat;

ja plastikust komponentide

tootmisvõimsus kuni

valmistamine. Toodab

300 alust kuus.

brände nagu S-Yachts

Pikaajaline koostöö

(purjejaht) ning Quicksilver,

Brunswick Marine`iga.

Bayliner, Fiskars, Sunliner ja

Aktiivne ka

Arvor (mootorpaadid).

ehitussektoris ja
kaubanduses.

Lisaks tabelis toodud ettevõtetele on rahvusvahelist tunnustust leidnud ka Sunreef Yachts, mis
kodulehe väitel on üks maailma juhtivatest lõbusõidukatamaraanide tootjatest. Ettevõte
asutati 2002. aastal Gdanskis prantslasest ettevõtja Francis Lappi poolt. Fookus on luksuslike
superjahtide tootmisel. Mootorjahtidest on suuremad mudelid üle 60 m ja purjejahtidest üle
50 m. Rohked auhinnad tõendavad ettevõtte innovatiivsust ja tugeva disainerite meeskonna
olemasolu. Firma on kasvufaasis ja plaanib uue tootmishoone ehitust.
Poola juhtivaid lõbusõidulaevade ehitajaid iseloomustab nende suurus (300-600 töötajat) ning
majandustegevuse mitmekesisus. Pea kõik vajaminevad komponendid, v.a. mootorid ja

101

http://www.hoovers.com/company-information/company-search.html

102

https://plus.ibinews.com/article/vMeDXMELjO/2017/07/11/polish_builder_to_open_new_shipyard/
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elektroonika, valmistatakse ettevõtte siseselt, ja ka logistika (s.h. toodete transpordiks vajalik
autopark) on üldjuhul firmasiseselt lahendatud. Ka Poolas on tootmisvõimsuste kasvatamisel
probleemiks saamas tööjõu nappus, mida leevendatakse välistööjõu värbamise teel. Näiteks
JW Slepsk kasutab üha enam Ukraina tööjõudu.103
Poola ettevõtjad suhtuvad lõbusõidulaevade eksporditurgude kasvu optimismiga. Seda
tunnistavad investeeringud tootmisvõimsuse kasvatamisse. Siinjuures võib lisaks tabelis
mainitud Slepski uuele investeeringule tuua näiteks ka Scandinavia Yachtsi 2017. aasta
investeeringu uude tootmishalli pinnaga 1 500 m2. Ettevõte on seni tootnud 70 purje- ja
mootorjahti.104
Lõbusõidulaevade ehitus on üks seitsmest prioriteetsest sektorist, mille müügi edendamist
rahvusvahelistel turgudel toetatakse riikliku programmiga105. Toetatakse ekspordile
orienteeritud ettevõtteid, kellel on eeldusi saada oma tootebrändidele rahvusvahelist
tunnustust. Sihtriikideks on Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid (USA, UAE, Norra, Türgi,
Venemaa, Austraalia ja Hiina). Eelistatakse neid ettevõtteid, kus on juba käimas
teadusarenduse

projektid

või

sõlmitud

(sõlmimisel)

koostöölepingud

arendusorganisatsioonidega. Peamisteks toetatavateks tegevusteks on messidel osalemine,
reisid sihtturgudele ja suhtlus sihtturgude meediaga ning sihtturgude uuringud ja
konsultatsioonid. Programmi kogumaksumus on 100 mln zlotti (23,6 mln €) ja maksimaalne
toetus ühele ettevõttele on 1 mln zlotti (236 000 eurot). Programm algas 2016. ja lõpeb 2019.
aastal.
Poola laevaehituse üldised märksõnad on lai tootmisprofiil, hooldus, remont ja laevakerede
ehitus.
Erinevad allikad annavad Poola laevaehituse kohta väga erinevaid andmeid. Poola
Statistikaameti106 andmed arvestavad valmistoodangut ning toovad välja Poola laevaehituse
rõhuasetuse muutumise perioodil 2012-2015. Poola meremajanduse statistika aastaraamatu
andmetel on suurte laevade ehituse mahud langenud ja ehitatakse pigem väiksemaid laevu

103

https://plus.ibinews.com/article/vMeDXMELjO/2017/07/11/polish_builder_to_open_new_shipyard/

104

https://plus.ibinews.com/article/4tR6CirEqf/2017/08/22/polish_boatbuilder_to_construct_new_facility_incr
ease_output/
105

http://magazynwiatr.pl/wp-content/uploads/2016/05/Program-promocji-bran%C5%BCy-jacht%C3%B3w-i%C5%82odzi-rekreacyjnych.pdf
106

Central statistical office of Poland. https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statisticalyearbooks/statistical-yearbook-of-maritime-economy-2016,8,9.html
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(2012. aastal 15 laeva 84,8 GT; 2015. aastal 7 laeva kogumahus 18,9 GT). Lõbusõidulaevade,
eriti mootorpaatide ehituse mahud on samal perioodil mitmekordistunud (vt Tabel 27)107.
Polboati ja ICOMIA andmetel on Poola lõbusõidulaevade ehituse mahud aga kordades
suuremad (19 000 alust).
tk
purjejahid
mootorpaadid
muud veesõidukid
mln eur
purjejahid
mootorpaadid
muud veesõidukid

2012
539
406
35

2013
593
562
40

2014
630
997
27

2015
699
1062
28

2012
2013
42,964
58,88
5,106
9,177
65,021 8753,593

2014
48,76
13,915
129,858

2015
53,36
16,606
82,478

Tabel 27. Poola lõbusõidu- ja töölaevatoodangu mahud 2012-2015 (Statistical Yearbook of Maritime Economy Poland 2016)

Poola suurimaid töölaevaehitajaid on Hollandi laevaehitusgigandi Damen Poola tütarfirma
Damen Shipyard Gdynia. Samas piirkonnas asuvad ka mitmed Poola laevahooldustehased,
samuti on Gdanski ja Gdynia piirkonda koondunud laevaehituse sidussektori ettevõtted,
näiteks RINA (Royal Institution of Naval Architects) Poola üksus ja CTO. Poola laevatehased
valmistavad Skandinaavia ja Saksamaa ettevõtetele allhanke korras laevade keresid, samuti
teostatakse ehitushankeid peatöövõtjana.
Enamus tehaseid, mis on seotud töölaevade ehitusega, ei ole sellele otseselt spetsialiseerunud
(va Damen Gdynia, Techno Marine, Parker jt). Tehaste tootevalik on suhteliselt lai,
spetsialiseerumist ei ole ka laeva põhimaterjalides. Sageli toodetakse töölaevade kõrval ka
lõbusõidulaevu, komponente jmt. Samas on näha remondi- ja hooldustehaste ambitsiooni ja
liikumist uute laevade ehitamisele, nt MSR Gryfia allkirjastas 2017. aasta novembri alguses
lepingu Gdanski Regionaalse Veeteede Ametiga (RZGW Gdańsk) nelja jäälõhkuja
ehitamiseks.108
Töölaevade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtteid on Poolas vähe, peamised on toodud
Tabel 28.

107

Statistical yeaerbook of maritime economy Poland 2016, Central statistical office of Poland
https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/statistical-yearbooks/statistical-yearbook-of-maritimeeconomy-2016,8,9.html
108

http://www.polandatsea.com/msr-gryfia-to-build-inland-waterway-icebreakers/
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Tabel 28. Poola peamised töölaevu tootvad ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Damen Shipyard Gdynia

Dameni Gdynia tehas on

Dameni kontsern omab

http://www.damen.com/

spetsialiseerunud

Poolas lisaks Gdanski

companies/damen-

eriprojektidele. Teenuste
nimekirjas on:

töölaevatehasele veel

shipyards-gdynia
http://www.damen.com/en/
companies/damenengineering-gdansk

•

kolme valdkonnas
tegutsevat ettevõtet –

megajahtide

Kozle laevatehast Poola

pooltoodang (kered),

lõunaosas, Damen Marine

•

puksiirid,

•

kiired pääste- ja patrulllaevad,

•
•

hüdrograafiauurimislaevad,

•

poide

Gdanskis ning 2013

asutatud
ja projekteerimisbürood

keskkonnaseirereostustõrjelaevad,

Components tootmistehast

Damen Engineering
jm Gdansk.

paigaldamise

laevad.
Damen Grupil on Poolas ka
remonditehas Kozles,
komponenditehas Gdanskis
ja inseneribüroo (Damen
Engineering Gdansk).
Ettevõtte käive oli 2016. a 19
mln eurot; 100 töötajat
Stal Complex

Spetsialiseerunud laevade

Peamised kliendid Marine

http://marineprojects.pl/

keredetailide tootmisele,

Harvest, Salmar, Lerøy,

company/

kuid on suurendanud

Tombre, Eidesvik.

väikeste laevade ja
avamerestruktuuride
valmistamise osakaalu.
Töölaevade peamine nišš ca
15m katamaraanid.
Techno Marine
www.technomarine.pl

Spetsialiseerunud

Asutatud 2005, käive 2015.

töölaevade (merevägi,

a 6,7 mln eurot, kasum 1,3

patrull- ja hüdrograafia,
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

puksiirid ja süvendajad) ja

mln eurot. Kasv 2014. a
võrreldes 2x.

ujuvstruktuuride
valmistamisele nii
komposiitmaterjalist,
alumiiniumist kui terasest.
Toodetavad laevad
kohandatakse klientide
vajadustele ja disainitakse
ettevõttes. Toodete
põhivalikus enam kui 60
moduleeritavat laevatüüpi,
mille tekiehitust, konsoole,
sisustust võimalik
kohandada kliendi soovidele.
Eraldi tooteliinina
valmistatakse
lõbusõidulaevu AGA ja
Alexis.
PARKER POLAND Sp. z o.o.

Üks esimesi, kes hakkas RIB

Parker Poland on Briti

http://www.parker.com.pl

tüüpi paate tootma nii era-

ettevõtte AH Parker and

kui äriturule. Lisaks plastist

Sons tütarettevõte. Firma

RIB paatide tootmisele

klientide hulgas on eriväed,

tegeleb ettevõte

terrorismivastased

elektroonika, mootorite ja

üksused, kaitsejõud,

komponentide

kalakaitse, toll ja piirivalve,

tootmisega.109 Bränd:

politsei, tuletõrje jne.

Parker. Hübriidpaate ei

Kasutatakse RTM ja

toodeta masstoodanguna,

vaakuminfusiooni,

nende kliendid on valdavalt

arendatakse

avaliku sektori

müügitegevust,

organisatsioonid. Hübriide

arendatakse
hübriidmootoriga paate.
Mais 2017 teatas ettevõte

109

Polish Boating Industry Catalogue 2013-14
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

toodetakse 20-30 tk
aastas.110

laienemisest111. Ettevõtte
president Christopher
Scott: “tootmishoone
laiendamine toimub kahes
asukohas, teine on seotud
Model Art sp. zoo-ga”.

Valdkondlikud teadus- ja arendusorganisatsioonid
•

CTO, Centrum Techniki Okretowej S.A. (Laevade Disaini- ja Uuringukeskus) on aastal 1971
asutatud Poola riiklik uuringuasutus. CTO-l on Gdanskis 260 m pikk, 12 m lai ja 5,8 m sügav
tõmbebassein ja teine, 60 m pikk, 7 m lai ja 3 m sügav katsebassein. Mõlemad basseinid
on varustatud laineseadmetega.112

Valdkondlikud koostööorganisatsioonid
•

Lõbusõidu- ja töölaevaehitust esindavaks ja edendavaks organisatsiooniks on Poola
Meretööstuse ja Veespordi Koda Polboat113 (ingl. k. Polish Chamber of Marine Industry
and Water Sports), mille eesmärkideks on põhikirja järgi liikmete huvides osalemine
poliitika ja seadusandluse edendamisel. Peamisteks tegevussuundadeks on ka messidenäituste korraldamine, tegevusala statistika kogumine ja teadus-arendustegevuste
toetamine.

•

Laevaehituse- ja remondi sektorit esindab Poolas Forum Okretowe.114

3.3.7 Läti ja Leedu
Lätis toodetakse lõbusõidulaevade brände Anytek (Rootsi), Marell (Rootsi), Leedus asuv AG
Baltic teeb allhanget sellistele tuntud brändidee nagu Nimbus, Saga Boats, Buster, Finnmaster,
Brunswick, Hobby Boats. Leedus toodetakse mootorpaadibrändi Marex.

110

http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/producent-lodzi-hybrydowych-rozbudowuje-swojzaklad-w-polsce.html
111

http://www.portalmorski.pl/inne/35468-producent-rib-ow-rozbudowuje-zdolnosci-produkcyjne-w-polsce

112

http://www.cto.gda.pl/pl/

113

www.polboat.pl

114

http://en.forumokretowe.org.pl/
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Omatoodangust on tõenäoliselt tuntuimad Läti Latitude Yachts ja O-Yachts. Mõlemad
toodavad katamaraane ja Lätil on katamaraanide ja hüdrofoilide arenduses pikk ajalugu.
Tabel 29. Läti ja leedu peamised lõbusõidulaevade tootjad

Ettevõte

Tooted/tarnijad

Muu teave

Bic Aluminium

Alltöövõtu teenused: kuni 15 m

2001. a asutatud

http://bicaluminium.com/

pikkuste ja suuremate alumiiniumist

perefirma. 110

laevakerede ja konstruktsioonide

töötajat. s.h.

tootmine, Rootsi brändi Marell

inseneribüroo 10

erinevate mudelite valmistamine

töötajaga. Asukoht:
Riia, Läti.

lõpptootena, lehtmetalli töötlemine.
Latitude Yachts SIA

Projektipõhine komposiitmaterjalidest Asukoht: Riia, Läti.

http://www.latitude-

suurte mootorjahtide ja

yachts.com/

eriotstarbeliste (näiteks 60 m pikkune
restoranlaev) laevade ehitamine.

O-Yachts SIA
http://www.o-yachts.com

Eritellimusel katamaraanide

Asukoht: Engure,

valmistamine. Võimekus ehitada kuni

Läti. 3000 m2

65 m pikkusi aluseid.

tootmispinda.

Anytek Productions SIA
https://www.anytec.eu/

Alumiiniumist kaatrite valmistamine,
Rootsi bränd Anytek.

Asut. 2009. Asukoht:
Riia, Läti.

Marex boats UAB

Kuni 12 m pikkuste luksuslike

Asukoht: Kaunas,

komposiitmaterjalidest

Leedu.

lõbusõidupaatide valmistamine. Norra
bränd Marex.
AG Baltic UAB

Komponentide ja sisustuse

Asut. 2001, üle 70

valmistamine alltöövõtu korras.

töötaja, 3000 m2

Klientideks on Nimbus Boats, Saga

tootmispinda.

Boats, Buster, Finnmaster, Anytec,

Asukoht: Kaunas,

Flipper, Bella boats, Brunswick, Hobby

Leedu.

Boats.

Läti ja Leedu laevaehituse fookuses on keretoorikute ja pooltoodete valmistamine
Skandinaavia ettevõtetele, samuti suurte laevade hooldus- ja remonditeenuste pakkumine (nt
Litana

http://www.litana.lt/lv/ku-u-buve-un-remonts/,

Riga

Shipyard

http://www.riga-
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shipyard.com/ship-building/,

Ask Enterprise http://www.ask.lv). BLRT Leedus asuvas ettevõtete

grupis on 23 laevaehitusega seotud ettevõtet115, sh Wärtsilä ja Fiskerstrandi ning BLRT
tütarettevõtted).
Tabel 30. Läti ja Leedu peamised töölaevu tootvad ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Riik

ASK Enterprise
http://www.ask.lv

Allhange Maritime Partnerile, Baltic Workboatsile,

Läti

Marine Alutechile. Valmistab keretoorikuid ja
pooltooteid alumiiniumist ja terasest.

Norplast

Lai tootevalik (majakad, avamere-ehituse komponendid

http://www.norplast.lv/

ja struktuurid, septikud jne..). Muuhulgas toodab ka
plastist töölaevu.

Läti

Lätis ega Leedus ei ole lõbusõidulaevade tootjate esindusorganisatsiooni. Leedus on
Laevaehitajate ja -remontijate liit http://llsra.lt/en/, mis on omakorda Euroopa Laevaehitajate
liidu liige. Liitu kuuluvad peamiselt laevade remondiga tegelevad ettevõtted ja laevaremondi
sidussektor, teiste hulgas ka mootoriarendaja Garant Group http://www.garant.eu/lt, kuhu
kuulub 9 ettevõtet Leedus, Lätis ja Venemaal116 ja Navikontas (elektrisüsteemid, elektroonika,
sidelahendused).
3.3.8 Venemaa
Venemaa laevaehitus on keskendunud siseturule. Peamised eksporditurud on Kaspia mere
piirkonnas. Lõbusõidulaevade tootjate hulgas on kasvuambitsiooniga ettevõtteid, kes
ekspordivad või kavandavad eksporti Euroopasse.
2016. aastal toodeti Venemaal 168 laeva, sh 102 militaarotstarbelist laeva, kogumahus 141,2
mlrd rubla ehk 2 miljardit eurot. Sellest 70% moodustasid avaliku sektori kaitseotstarbelised
laevad, sellest omakorda 21% eksporditi. 30% moodustasid tsiviilotstarbelised laevad, millest

115

http://llsra.lt/en/nariai/ab-vakaru-laivu-gamykla/

116

http://llsra.lt/en/nariai/uab-garant/
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omakorda eksporditi vaid 2%.117,

118

Tsiviilotstarbelistest laevadest toodetakse peamiselt

jäälõhkujaid, reisilaevu ja kalatraale.
Peamised tootjad: OSK, mis toodab 80% laevaehituse käibest, Ak Bars Holding ja UCL Holding.
OSK president ütleb, et “Venemaa tsiviillaevade kliendid on välisriikides registreeritud
ettevõtted, mille taga on aga sageli Venemaa aktsionärid. Seepärast on meie jaoks oluline
sõlmida ekspordilepinguid,
ettevõtted.”119

kus

lõppkasutajad

on

välisaktsionäridega

välismaised

Valdav enamus laevaehitusega tegelevatest ettevõtetest on riigiettevõtted, lõbusõidulaevade
ehitus on erasektori käes. Peamised sihtgrupid on valitsus (relvajõud, eriväed, sadamad,
keskkonnainspektsioonid jmt) ja kohalikud kalamehed. Võttes arvesse tsiviilotstarbeliste
laevade ekspordi osakaalu (2%), on Venemaa lõbusõidulaevade tootmise kogumaht
hinnanguliselt 250 mln eurot.
Lõbusõidulaevade ehituses prevaleerivad alumiiniumkerega kaatrid ja RIB-id, mida pakutakse
nii era- kui avalikule sektorile. Väliskapitali osalusega ettevõtteid töö- ega lõbusõidulaevade
ehituse sektoris teada ei ole.
Mootorid, elektroonika ja seadmed ostetakse reeglina globaalsetelt tootjatelt, põhimaterjalid
hangitakse Venemaalt. Peterburis on kümmekond disainibürood, kelle klientideks on
keskmiste ja suurte laevade ehitajad. Lõbusõidulaevade arendamisega tegelevad ettevõtted
ise. Disainialane oskusteave ja tööjõud tuleb valdavalt SMTU-st Peterburis, mis on Venemaa
kõige tuntum ja tugevam ülikool laevaehituse ja disaini valdkonnas. Nii militaar- kui
tsiviilotstarbeliste laevade arendamisega tegeleb Krõlov Centre Peterburis. Suuruselt teine
Venemaa katse- ja arenduskeskus asub Nižni Novgorodis.

117

Kommersant Daily Newspaper https://www.kommersant.ru/doc/3227894

118

Rossiiskaya Gazeta https://rg.ru/2016/06/09/sudostroenie-odin-iz-glavnyh-placdarmov-podema-ekonomikirossii.html
119

Gazeta.ru https://www.gazeta.ru/business/2017/01/19/10482995.shtml#page3
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Tabel 31. Venemaa peamised lõbusõidulaevu tootvad ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Muu teave

Mnev and Co
http://www.mnev.ru/

Mnev ehitab laevu peamiselt

Üks suuremaid

mereväele ja kaitsejõududele.

Venemaa RIB paatide

Toodangus on 3-7 meetrised RIB-

tootjaid,

tüüpi mootorpaadid, toodetakse ca
100 laeva aastas.

orienteeritud

Master Boats

Alumiiniumist kaatrid, vastavad

Üks suuremaid

http://masterboat.ru/

Euroopa nõuetele, edasimüüjate

Venemaa

siseturule, nii era- kui
avalikule sektorile.

võrgustik tõenäoliselt loomisel; diiler alumiiniumist
Rootsis.
kaatrite tootjaid,
orienteeritud
siseturule, nii era- kui
avalikule sektorile.
Mobile Group

Komposiitmaterjalidest kaatrid ja

Asutatud 2001.

http://www.mg-boat.ru/

väikelaevad, Burevestnik ja

Ettevõttel on oma

RIBMaster; lõbusõidulaevad,

disainibüroo ja

eriprojektid, militaarprojektid ja

vormide tootmise
tehas.

patrullkaatrid relvajõududele.
Spetsialiseerunud kiiretele
väikelaevadele120, sh RIB-tüüpi
kaatrid. Uue tehnoloogiana
arendanud vahtäärisega mudeli
(http://mgboat.ru/catalog/ribmaster-sovspenennim-bortom/), loonud
eriotstarbelisi laevu. Väga lai
müügivõrgustik koduturul.
Grizzly company

Alumiiniumist kaatrid

5 aasta jooksul

http://www.grizzly-

tootnud 2000

marine.ru/en

alumiiniumist kaatrit.

120

Intervjuu ettevõtte juhiga https://www.youtube.com/watch?t=10&v=NVKieFROcuQ
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Ettevõte

Tooted

Muu teave
Müügipunktid üle
Venemaa ja
lähiriikides. Peamine
sihtturg Venemaa
kalastajad ja avalik
sektor.

North Silver
Alumiiniumist ja komposiidist kaatrid On osalenud Helsingi
http://www.silverboats.ru/ North Silver.
väikelaevamessil;
kliendid erasektoris
ja relvajõududes.

Tabel 32. Venemaa peamised töölaevu tootvad ettevõtted

Ettevõte

Tooted

Muu teave

PELLA SHIPYARD

Väikesed ja keskmise

Pella paatide tootmisest

http://www.pellaship.ru/
en/shipbuilding

suurusega töölaevad,

alustanud ettevõte. Pella

jäälõhkujad, traalid.

gruppi kuuluvad lisaks

Spetsialiseerunud keskmise

Pella laevatehasele veel

suurusega töölaevade

masinaehituse ja laeva

tootmisele.

viimistlusega tegelevad
ettevõtted.

Laevade varustus hangitakse
maailma juhtivatelt
ettevõtetelt (Caterpillar,
Cummins, Rolls-Royce, Desmi,
Furuno, Heinen&Hopma). On
eksportinud puksiirlaevu ka
Norrasse ja Itaaliasse
Onego Shipbuilding Yard
Patrull- ja lootsilaevad,
http://onegoshipyard.ru/en/ sadamatööde laevad,
päästepaadid. Peamine klient

Spetsialiseerunud
terasest töölaevade
ehitusele

avaliku sektori organisatsioon
RosMorPort, kes tegeleb
Venemaa sadamate haldusega
ja mereinfrastruktuuri
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Ettevõte

Tooted

Muu teave

arendamisega ning
meresõiduohutuse ja
keskkonnaseirega.
Almaz Shipbuilding

Alumiiniumist töölaevad,

Ettevõttes töötab üle

Company

hüdrofoilid ja hõljukid avalikule

1000 inimese, pakutakse

http://www.almaz.spb.ru/

sektorile; keskkonnaseire

ka remont- ja

index.php?module
=product&sub=special

katamaraanid.

hooldusteenuseid.

Valdkondlikud teadus- ja arendusorganisatsioonid
•

SMTU (Saint-Petersburg State Marine Technical University)121 pakub merendusalast
inseneriõpet.

•

Krylovi Riiklik Uurimiskeskus on Venemaa juhtivaid laevaehituse valdkonna
uurimisasutusi, asutatud 1894. aastal. Instituut on Venemaa rahvusliku laevaehituse,
sh. ka militaar-, töölaevad ja avamererajatised, innovatsiooni ja T&A keskus.
Ekspertvaldkondadeks on merekindlus, tugevus, jõuseadmed, akustika, tuumaohutus
ja eelnevast tulenevad laevade konstruktsioonilised nõuded. Instituut tegeleb
standardiseerimise,

sertifitseerimise

ja

kvaliteedisüsteemi

kujundamisega.

Väliskoostöö partneriteks on Suurbritannia, Prantsusmaa, Norra, USA, Jaapan, Korea,
Singapur ja veel 20 riiki. Osaletakse Vene-Prantsuse, Vene-Saksa ja Vene-India sõjalise
koostöö

gruppides.

Alates

2002.

aastatast

järgitakse

Oboronsertifika

kvaliteedijuhtimise süsteemi. 1999. aastal ühendati instituudiga varem iseseisvalt
tegutsenud The Baltsudoproekt Central Design Bureau, mis tegeleb disaini
valdkonnaga. Instituudil on mitut tüüpi katsebasseine, milles suurim on süvavee
bassein pikkusega 670 m, laiusega 15 m ja sügavusega 7 m; võib vedada laevamudeleid
pikkusega kuni 10 meetrit ja kiirusega kuni 20 m/s. Jääbassein on pikkusega 102 m (80
m jääd).122

121

https://www.smtu.ru/

122

http://krylov-center.ru/eng/
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4. Lõbusõidu- ja töölaevaehitus Eestis ja osalemine
rahvusvahelistes väärtusahelates
4.1

Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtted ja turud

2016. aastal tootis Eestis põhitegevusena lõbusõidu- ja töölaevu 21 ettevõtet (vt Joonis 9),
millest 10 asuvad Saaremaal. Ettevõtteid, kes muu tegevuse kõrval tegelevad ka veesõidukite
valmistamisega, on Eestis ligikaudu 50. Põhjalikum ülevaade Eesti lõbusõidu- ja
töölaevaehitusest on toodud uuringus „Eesti laevaehitusettevõtted 2016“ 123
Eysysla Yard
OÜ
0.37%

Aktsiaselts Luksusjaht
26.64%
Baltic Workboats AS
61.04%

12.32%

Kasse Osaühing Osaühing MUVOR
0.86% osaühing Tekno
Paadid KOMPAR
0.03%
0.21%
Marine Eesti
0.21%
Alunaut OÜ
Osaühing
Toggles
1.51%
0.07%
Saare Yachts OÜ
OÜ Paadikoda
(Saare Paat AS
0.01%
kuni 30.08.2016)
PAADIPOOD OÜ
1.92%
Polar Yacht
0.26%
Manufactory OÜ
Nord
Boats
OÜ
2.27%
0.07%
Osaühing Nauta MV
OÜ Ridas Yacht &
0.47%
Composites
ALFA Yacht Production
3.04%
OÜ
1.02%

Joonis 9. Eesti lõbusõidu- ja töölaevaettevõtete müügitulu jaotus 2016 majandusaasta aruannete alusel

Laevaehitussektori võtmenäitajaid kujundasid 2016. aastal peamiselt kaks suurt Saaremaal
asuvat ettevõtet, omatooteid arendav töölaevaehitaja Baltic Workboats AS ja Aktsiaselts
Luksusjaht, kes põhitegevusena toodab Rootsi kaubamärkide jahte ja kaatreid (Delta, Arcona,
Dahl). Kõigi ettevõtete müügitulu küündis 2016. aastal 44,2 miljoni euroni. 2015. aastal oli
müügitulu kokku 43,6 miljonit eurot.
Ekspordi maht ja osakaal laevaehitusettevõtete müügikäibes jätkas 2016. aastal kasvu ja
ulatus 32,2 miljoni euroni (73% müügikäibest).
Eesti lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete peamised sihtturud on Rootsi ja Saksamaa, endine
„koduturg“ Soome on tahaplaanile jäänud (vt Joonis 10). Töölaevade eksporditurgude
geograafia on lõbusõidulaevade omast laiem, samuti mõjutavad Eesti eksporditurgude

123

Eesti laevaehitusettevõtted 2016 http://www.scc.ee/ee/wp-content/uploads/2017/10/Eestilaevaehitusettev%C3%B5tted-2016.-TT%C3%9C-V%C3%A4ikelaevaehituse-kompetentsikeskuse-uuring.pdf
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statistikat väga palju Eesti riigi ühekordsed töölaevahanked (nt saartevahelise ühenduse
laevade tellimus).

Joonis 10. Eesti laevade peamiste eksporditurgude dünaamika

Töölaevade nõudlus turul kasvab kiiresti ja lõbusõidulaevade ehitajad on järjest rohkem
tootmas ka töölaevu. Eesti ettevõtetele sobivad projektipõhised väikeseeriad, mis on
kvalifitseeritud tööjõu mahukad. Eestis on töölaevu ehitatud peamiselt alumiiniumist. Eestis
alumiiniumist lõbusõidulaevu ehitavad ettevõtted on hakanud tootma ka töölaevu.
Komposiitmaterjalidest töölaevu Eestis ei valmistata, kuigi näiteks Norras on tekkinud ka
mitmeid komposiitmaterjalidest töölaevu valmistavaid ettevõtteid.
Komposiitmaterjalidest lõbusõidulaevade ehitajad Eestis peavad leidma muid nišše. Järjest
enam valmistatakse eritellimusel kliendile kohandatud veesõidukeid. Reeglina arendatakse
olemasolevatele laevadisainidele erinevaid tekilahendusi.
Enamiku Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtete suurimaks väljakutseks on
jätkusuutliku kasvu saavutamine. Näiteks purjejahte tootev väikeettevõte aastakäibega alla
0,5 miljoni euro tähendab mõne üksiku jahi ehitamist aastas. Sõltuvus üksikutest tellimustest,
mis võivad tulla või mitte tulla, teeb keeruliseks töö planeerimise, personali hoidmise ja
arendamise, seadmete optimaalse kasutamise, rahavoogude planeerimise jne. Riskantne on
teha ka investeeringuid tootmisvõimsusse, tootearendusse või personali, kuna puudub
kindlus tellimuste osas. Tegemist on „nokk kinni – saba lahti“ olukorraga.
Teiseks firma suurusega seotud väljakutseks on nn. kasvulagi. See tähendab olukorda, kus
ettevõte on küll edukas ja turunõudlus olemas, kuid piiranguks on tööjõu nappus, eriti
oskustööliste osas. Ettevõtjate hinnangul on näiteks Saaremaal keeruline kasvada üle 200
töötajaga ettevõtteks. Olemasolev mereäärne infrastruktuur seab piirangud ka ehitatavate
laevade suurusele.
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4.2

Ettevõtete osalemine rahvusvahelistes väärtusahelates

Eesti laevaehituses valitseb kolm ärimudelit:
1. omatoodete valmistamine (nt Baltic Workboats AS, Saare Yachts OÜ),
2. välismaise kaubamärgi toote valmistamine Eestis (nt ALFA Yacht Production OÜ, Eysysla
Yard OÜ),
3. välismaise kaubamärgi toote valmistamine kombineerituna omatoodete valmistamisega
(nt Alunaut OÜ, Polar Yacht Manufactory OÜ, Aktsiaselts Luksusjaht124).
Valdav enamus lõbusõidu- ja töölaevaehitusele fokuseerunud ettevõtetest kasutab toodete
valmistamisel enda kaubamärki. Patendiameti andmeil ei ole aga mitmel juhul tegu
registreeritud kaubamärgiga, kuigi tinglik kaubamärk ja seos konkreetse ettevõttega on
sektoris ja klientide seas üldtuntud.
Esimese ärimudeli ettevõtted ehk omatoodete valmistajad korraldavad ise ka toodete disaini,
materjali ja komponentide hankimise ning müügi ja turunduse. Reeglina kasutatakse
rahvusvahelist diilerite võrgustikku. Seega kontrollivad need ettevõtted tervet väärtusahelat,
mis omakorda võimaldab teenida enam kasumit ja luua enam lisandväärtust.
Pooled lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtetest valmistavad tooteid teiste riikide, peamiselt
Norra, Rootsi ja Saksamaa ettevõtete kaubamärkide all. Mitmel juhul on välismaise
kaubamärgi tootjani toonud selle Eesti ettevõtte välismaine omanik, eraisiku või äriühinguna.
Niisuguse toodangu puhul on Eesti ettevõte eelkõige valmistaja (OEM teenuse osutaja) rollis,
müügiga tegeleb kaubamärgi omanik oma kodumaal.
Laevadisain jõuab Eestisse peamiselt Soome ja Rootsi büroodest. Tootmisdisain (tööjoonised)
valmib Eesti ettevõtetes kohapeal. Sertifitseerimis- ja vastavushindamisteenuseid Eestist osta
ei saa, ettevõtted hangivad neid teenuseid valdavalt IMCI (International Marine Certification
Institute) Soome inspektoritelt, organisatsioonilt Lloyd’s Register (Suurbritannia) ning DNV
(Det Norske Veritas) büroolt Norras.
Tootmissisendina vajatavad kaubad hangitakse peamiselt teistelt Eesti ettevõtetelt ehk
maaletoojatelt. Materjalid ja komponendid on sageli Rootsi ja Saksamaa tootjatelt, ent
uuringu käigus mainiti ka näiteks Itaaliast ja Hiinast pärit kaupu. Määravaks saab kliendi
eelistatud kaubamärk. Näiteks levinuimad mootorid on Rootsi Volvo Pentalt. Võib oletada, et
pikima tarneahela läbivad eksootilise päritoluga puitmaterjalid. Sisustus ja mööbel soetatakse

124

Viie Rootsis asuva tütarettevõttega kontserni emaettevõte. Enamik toodangust valmib alltöövõtuna, ent
omab ka ise kaubamärke.
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aga kõige lähemalt – erilahenduste teostamine eeldab laevaehitaja ja tarnija vahetut
koostööd.
4.3

Lõbusõidu- ja töölaevaehituse SWOT

Käesolevas punktis esitatud SWOT analüüsi aluseks on töö käigus läbiviidud analüüsid,
intervjuud ja sektori ettevõtete ning sidusorganisatsioonide esindajatega läbiviidud töötoad.
Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehitusel on mitmeid tugevusi, mis toetavad sektori arengut täna ja
ka keskpikas (5-10 aasta) perspektiivis (vt Tabel 33. Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse SWOT).
Esmatähtsaks on soodne ärikeskkond, mida kinnitavad Põhjamaadele omased kõrged
rahvusvahelised reitingud äritegemise lihtsuse, innovatsiooni ja korruptsioonivabaduse osas.
Ettevõtete arengut toetavaks teguriks on ka asetsemine Põhjamaa rikaste riikide vahetus
läheduses, mis annab eelise koostööle väärtusahelates ja tööjõu hea maine ning
kuluefektiivsuse. Oluliseks tõenduseks ja julgustuseks laevaehituse ettevõtete loomiseks ja
arendamiseks Eestis on juhtivate ettevõtete Baltic Workboats, Luksusjaht, Saare Yachts ja
Alunaut edulood.
Peamisteks nõrkusteks on väike koduturg, mis tähendab, et ka alustav ettevõte peab leidma
koheselt võimalusi välisturul. Nõrkuseks on ka väike tööjõuturg, eriti oskustööliste osas, mis
seab piiranguid ettevõtte kasvule. Mastaabipiirangud ehitatavatele laevadele (nende
suurusele) tulenevad mereäärse infrastruktuuri ja tootmisvõimaluste sobimatusest. Kui meie
tugevuseks on märkimisväärne eelis tööjõukuludes võrreldes Põhjamaadega, siis nõrkuseks
on kujunenud tööjõukulude kiirem kasv võrreldes teiste Balti riikide ja Poolaga.
Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse võimalused tuginevad eeskätt tänastele tugevustele ja
arusaamadele ärikeskkonna arengutest ja trendidest keskpikas (5-10 aastat) vaates. Võimalusi
on kirjeldatud käesoleva töö järgmises peatükis.
Suurimad ohud keskpikas perioodis on seotud ärikeskkonna võimalike muutustega. Ettevõtte
valitud positsioon väärtusahelas võib saada ohustatuks nii nõudluse järskude muutuste,
konkurentsi kui ka tootmissisendite, eeskätt tööjõukulude prognoositavast kiirema kasvu
tulemusena.
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Tabel 33. Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse SWOT

Tugevused
•

Võimalused

Soodsa ärikeskkonnaga eduka riigi

•

maine
•

Kuuluvus
regiooni

kõrge

•

Läänemere

(majanduse

seotus,

lähedus)

•

•

tööjõu

hea

maine

ja

Sektori

•

juhtivate

Kallima

hinnaklassi

lõbusõidu-

ettevõtete

Liikumine

väärtusahela

kõrgema

Aktiivsem ja efektiivsem koostöö kogu
Oskustööjõu ja kompetentsi sisse- ja
tagasitoomine ning arendamine

edulood

•

Eesti tuntuse ja maine turundamine

Arenenud IT infrastruktuur ja

•

Ärifookuse

Toimiv meretööstuse klaster ja

ja

väärtusahela ulatuses

kiirelt arenev sadamate võrgustik
•

uue

lisandväärtusega lülidesse
•

kuluefektiivsus
•

turundus

töölaevade valmistamine

ajalooline, keeleline ja kultuuriline
Eesti

ja

põlvkonna sihtgrupile

konkurentsivõimega

•

Tootearendus

ümberhindamine

arvestades töölaevade nõudluse kasvu
•

avaliku sektori toetus, sh erialaõpe

Laevade hoolduse ja talvehoiu äri kasv
(s.h. teenuste eksport)

ja kompetentsikeskuse teenused

Nõrkused

Ohud

•

Väike koduturg

•

•

Enamiku ettevõtete väike mastaap
ja sellest tulenev

•
•
•

majanduslik

Positsioneering

väärtusahelates ebaõnnestub
•

Tootmissisendite kallinemine (tööjõud,

ebakindlus

energia,

Vaba oskustööjõu vähesus ja uue

muudab

põlvkonna püsimatus töösuhetes

konkurentsivõimetuks

Mastaabipiirangud

ettevõtete

muutuvates

•

keskkonnanõuded
tänased

jm)

ärimudelid

Globaalne konkurents ja madalama

kasvule ja ehitatavatele laevadele

hinnaklassi seeriatoodete võidukäik

Tööjõukulude

„söövad“ väikebrändide ja -ettevõtete

kiirem

kasv

turu

võrreldes teiste Balti riikide ja
Poolaga

•

Lõbusõidulaevade

(purjejahtide)

nõudluse järsk kahanemine tänastel
sihtturgudel
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5. Eesti ettevõtete koostöövõimalused lõbusõidu- ja
töölaevaehituse väärtusahelates (järeldused ja ettepanekud)
Väärtusahelas positsioneerumisel ja uute võimaluste otsinguil saab tugineda tänastele
tugevustele (vt. SWOT analüüs) ja edulugudele, kuid vähemalt sama tähtis on mõista trende
ja

tegureid,

mis

mõjutavad

ettevõtte

tegevuskeskkonda,

konkurentsivõimet

ja

jätkusuutlikkust tulevikus, näiteks turgude arengud, klientide muutuvad ootused, tööjõu
saadavus ja hind, konkurentide uuenevad ärimudelid ja muud tegurid, mida on käsitletud töö
eelmistes osades.
Alljärgnevalt on väärtusahela peamiste lülide kaupa esitatud kokkuvõte peamistest lõbusõiduja töölaevaehituse ettevõtete koostöövõimalustest :
Disain ja tootearendus
•

Liikuda väärtusahela lülidesse, kus võimalused kõrgema lisandväärtuse loomiseks on
paremad. Üheks võimaluseks on oma brändi loomine ja arendamine, mis üldjuhul on
ressursi- ja ajamahukas. Teiseks võimaluseks on tuntud brändide omandamine läbi
ettevõtete või nende osade ostu. Arvestades tänast kompetentside paiknemist
Läänemere regioonis, tuleks mõlemal juhul otsida disainialast koostööd eeskätt
Rootsist või Norrast.

•

Eelistada koostööd disainibüroodega, kelle fookus on uue põlvkonna sihtgruppidel
ning kes pakuvad trendikaid ja innovatiivseid lahendusi. Arvestades rendituru kasvu ja
uue põlvkonna eelistust saada veesõiduelamust ilma aeganõudva pühendumiseta on
eduteguriteks paatide töökindlus, turvalisus ja -käsitsemise lihtsus.

•

Uute toodete kavandamisel või vanade brändide taaselustamisel on oluline arvestada
turutrende, mille kohaselt:
o mootorpaatide ja –jahtide osakaal müügis kasvab purjejahtide müügi arvel nii
Euroopas kui ka globaalselt;
o kiiret kasvu näitavad väiksemad (treilerdatavad) ja odavamad mootorpaadid,
aga ka kõrgemasse hinnaklassi kuuluvad suuremad luksuskaatrid ja -jahid;
o materjalidest on üha eelistatum alumiinium.

Hanked
•

Läänemere majanduste ja turgude süvenev seotus ning infotehnoloogia, logistika ja
makselahenduste kiire areng soodustab koostööd väärtusahelas ning teeb hangete
teostamise odavamaks, kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Ettevõtetele pakub see uusi
võimalusi spetsialiseerumiseks.
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•

Mitmed suuremad paadi- ja laevaehituse ettevõtted (näiteks Poolas) valmistavad
olulise osa vajalikest detailidest, komponentidest ja laevasisustusest ise, pidades seda
oma konkurentsieeliseks. Üldtrend on siiski vastupidine ja seda eriti väikestes
firmades, kus töövoog on sageli ebastabiilne ja tulemuslikum on panustada
efektiivsetele koostöösuhetele tarnijatega.

•

Hangete iseloom ja tarnijate-koostööpartnerite valik selgub sageli juba disaini etapis,
mil otsustatakse, millised materjalid, navigatsiooniseadmed või jõuallikad on antud
brändi mudelitele sobivaimad. Üldlevinud ja tõenäoliselt ka paremaid tulemusi andev
on pikaajaline, ühistest visioonidest lähtuv koostöö tarnijatega. Oluline on siinkohal
tootja ja tarnija brändide sobivus ja võimalik sünergia.

•

Väikefirmade võimaluseks on koostöö, mille raames tehakse ühiseid hankeid.
Tulemusena on võimalik saavutada hinnavõit läbi mastaabiefekti ja hoida kokku
logistikakuludes.

Tootmine
•

Arvestades turunõudlust, tootmistegureid ning Põhjamaade lähedust on Eesti
ettevõtete võimaluseks kallima hinnaklassi lõbusõidu- ja töölaevade valmistamine, kus
on suur oskustöö osakaal, kõrgema kvaliteedi nõue, usalduslik kliendisuhe ja efektiivne
koostöö kogu väärtusahela ulatuses. Antud valikut toetab ka olukord tööjõuturul, kus:
o Tööjõu hinna eelis Eesti tootmissektoris on vähenemas, kuid säilib olulisel määral
võrreldes Põhjamaadega vähemalt keskpikas perioodis (kuni 5-10 aastat).
o Tööjõu hind Eesti tootmissektoris on kasvanud kiiremini võrreldes Poola ja teiste
Balti riikidega ning on tõenäoline, et vahe suureneb veelgi.
o Tööjõu vähesus, mida jätkuvalt mõjutab ka tööealiste väljaränne, piirab ettevõtete
kasvuvõimalusi ja seda eriti majanduse tõusufaasi jätkudes.
Seega on odava tööjõu eelis ammendumas ja peamiseks võimaluseks on
orienteerumine kõrgema lisandväärtusega toodetele.

•

Arvestades lõbusõidu- ja töölaevaehituse tootmissisendite piiranguid (tööjõud,
laevaehituseks sobiv infrastruktuur jt.), mahuvad Eestisse eeskätt väikesed ja keskmise
suurusega ettevõtted (maksimaalselt 200-250 töötajat).

•

Võimalusteks kvalifitseeritud tööjõu puuduse leevendamisel on:
o Erialaõppe ja täiendkoolituse kohandamine ja rahastamine vastavalt
vajadusele.
o Oluline roll ettevõtetele teadmusteenuste osutamisel ja sektori töötajate
teadmiste

ja

oskuste

edendamisel

on

TTÜ

Väikelaevaehituse

Kompetentsikeskusel.
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o Spetsialistide ja oskustööjõu Eestisse tagasituleku soodustamine ja ka
avaramate võimaluste loomine välismaise oskustööjõu sissetoomiseks.
o

Ettevõtted

saavad

koostöös

Eesti

Meretööstuse Liiduga

panustada

laevaehitaja eriala propageerimise ning edulugude ja kaasaegse töökeskkonna
tutvustamise kaudu.
•

Ettevõtete horisontaalse koostöö võimalused on seda suuremad, mida enam
tegutsetakse klastrina. Saaremaale koondunud ettevõtete näitel on koostöövõimalusi
vastastikuses alltöövõtus ja ka tööjõu väljarentimisel naaberettevõttele vastavalt
töökoormuste muutumisele.

•

Arvestades ärikeskkonna pidevaid muutusi on ettevõtetel vajalik analüüsida ja
hinnata: kas jääda väärtusahelas samale positsioonile ja teha „sama asja“, kuid
efektiivsemalt, või muuta tootefookust ja keskenduda tegevustele, kus on võimalik
teenida rohkem. Lisaks ülal nimetatud kallima hinnaklassi toodete valmistamise
suunale on võimalusteks ka näiteks

•

ärifookuse muutmine kasvava nõudlusega töölaevade kasuks,

•

tooteportfelli laiendamine, mille korral jäädakse küll tootja rolli, kuid ollakse osaline
erinevates väärtusahelates,

•

võimalus on liikuda ka laevade hooldust ja talvehoidu pakkuvasse väärtusahela lülisse,
mis on mitmeid trende arvestades kasvav ärivaldkond.

Turundus ja müük
•

Senise praktika kohaselt on osutunud edukaks ettevõtete, Eesti Meretööstuse Liidu ja
EAS-i vaheline koostöö ühiste turundusmaterjalide koostamisel ja rahvusvahelistel
messidel osalemisel.

•

Eesti kui kvaliteetsete laevade valmistajamaa rahvusvahelise tuntuse ja maine
kujundamine vajab järjepidevat koostööd, mille vedajaks saab olla Eesti Meretööstuse
Liit. Eesti ettevõtetel on edulugusid ja konkurentsivõimelisi tooteid, mille abil saab
tõhusat maineturundust teha. Välismaiste brändiomanike kommunikatsioonis ei
pruugi Eesti kui tootjamaa avalduda.

•

Töölaevade turg toimib paljuski läbi avaliku sektori hangete, kus lisaks tehnilistele
tingimustele on tähtsad senised referentsid, toote hinnaeelised ja kliendisuhted.

•

Toodete müügil on võimalusteks koostöö turuinfo hankimisel ja analüüsil ning
müügivõrgu arendamisel, näiteks samade diilerite värbamine.

Läänemere riikide majandusintegratsioon ja väärtusahelate rahvusvahelistumine on süvenev
protsess, kus ilma piiriülese koostööta on raske, kui mitte võimatu edu saavutada. Antud
uurimistöö põhjal saab tõdeda, et Eestil on lõbusõidu- ja töölaevaehituses mitmeid
konkurentsieeliseid ja seda nii võrreldes Põhjamaadega kui ka Läänemere lõunakalda
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riikidega. Ei ole olemas ühte kindlat retsepti, kuidas laevaehituse ettevõte peaks oma
ärimudeli üles ehitama, kuid loodetavasti annab käesolev töö ideid ja asjakohast
taustainformatsiooni otsusteks ja koostööpartnerite otsinguteks.
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