
Meretööstuse innovatsiooni teekaart
Eesti meretööstuse [ja väikesadamate] innovatsioonivõimekuse uuring ja edendusettepanekud 



https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2021_06_BlueEconomy_Report-2021.pdf

MERETÖÖSTUS MEREMAJANDUSES

Estonia

Elusressursid

• Tootmine ja püük

• Töötlemine

• Turustamine

Elutud ressursid
• Nafta ja gaas

• Muud mineraalid

Sadamateenused
• Laoteenused

• Sadama- ja vesiprojektid

MERETÖÖSTUS
• Laevaehitus ja remont

• Varustus ja seadmed

Meretransport

• Reisijatevedu

• Kaubatransport

• Transporditeenindus

Rannikuturism

• Majutus

• Transport

• Muud kulutused

Mereenergeetika
• Tootmine

• Jaotus



Metoodika ja skoop

• Andmed: EU blue indicators, äri- ja 
sadamaregistrid, Statistikaamet

• Trendid: PhD Tabri & PhD Kõrgesaar
• Intervjuud: fookusgrupid; teadlased; 

eksperdid
• Stsenaariumid: J. Sakkeus
• Visiooniseminar ‘22: täpsustused

Ettepanekud

Laevaehitus ja 
ümberehitus

Mereseadmed ja 
-varustus

Väike- ja 
ühendussadamad
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Meremajanduse panus lisandväärtusesse

Eesti Taani Soome Saksamaa Läti Leedu Poola Rootsi

https://blueindicators.ec.europa.eu/

Kaks suurt meremajandust BSRs: Eesti ja Taani
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EL riikide meretööstuse lisandväärtus töötaja kohta, 2020



EESTI MERETÖÖSTUS

• Väärtusahela ja lõpptoote omanik
• Olemuslikult teadmusmahukas
• Palju sidusvaldkondi ja -sektoreid
• (Kapitali)mahukad riskantsed tellimused

Trendid nõuavad ja 
võimaldavad innovatsiooni

Kliimamuutused

Mereressursside
kasutuselevõtt

Deglobaliseerumine

Majanduse
turbulents

Rohepööramine

Tehnoloogiad



Juhuslik spikerdamine

Meretööstuse 
innovatsioonistsenaariumid 
2030

Innovatsiooni
võimekus 
(talendikad töötajad, kuuluvus 
innovatsiooni ökosüsteemidesse, 
rahastusvõimalused ja 
tugimeetmed)

Innovatsiooni vajadus
(ärikeskkonna muutused, trendid, konkurents 
ja klientide ootused, muutused siseriiklikus ja 
rahvusvahelises regulatsioonis).
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Arukad muudatused Kiire kohandamine

Muutu 

või sure



• Tuumkompetentside õppe 
arendamine

• Elektri- ja 
automaatikainseneride 
koolituse mahu kasv

• Rannikuprotsessidel 
põhineva ehitusinseneeria 
teadmuse loomine

• Õpipoisiprogrammid 
välisülikoolide tudengitele

• Innovatsiooni toetava 
organisatsioonikultuuri õpe

Laevaehitus, meretehnika,      
automaatika, robootika, 
rannikuprotsessid, jää, 
energeetika, materjalid

• Rahvusvahelise koostöö 
toetusmeetmed 
erialaliitudele jt-le

• Taltech liitumine Nordic 
Five Tech alliansiga

• Teadlaste 
ettevõtluskoostöö 
väärtustamine

• Rakendusteaduskeskuste 
erinev eesmärgistamine
ja rahastamine

• Mereseadmete ja  
varustuse tootjad EAS 
messiprogrammi

KAPITAL JA GARANTIID

• Riiklikud ekspordigarantiid

• Kapitali kättesaadavus, sh ettevõtete 
väljarände vältimiseks

• Innovatsioonimeetmete tingimuslikud 
rahastusotsused

INNO TOETUSMEETMED

• Fokusseeritud ja rakenduslikud, ettevõtete
vajadustest lähtuvad

• Välispartnereid võimaldavad, prototüübi 
müügipiiranguta, ..

• “Olemasoleva” arendustöötaja kaasamine

• VTA määra tõsta

KESKKOND

• Referentsid koduriigist! (hanked)

• Eeltäidetud nõuetega merekatsealad

• EESTI SADAMAVÕRGUSTIK 2035

RAKENDUSTEADUSSUUNAD

TEADMUS RESSURSID JA KESKKONDVÕRGUSTIKUD



Parim uuring on rakendatud uuring!


