Vesiviljeluse ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ja turustamise teine
alatöörühmade koosolek 19. aprillil 2018 aastal.
KOKKUVÕTE
Teise vesiviljeluse ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ja turustamise
alatöörühmade kohtumise ajakava oli alljärgnev:
10.30 – 11.30 Sissejuhatus ja hetkeolukorra kirjelduse arutelu
11.30 – 12.30 Meetme 3.2 Vee elusressursside tootmine, väärindamine ja
turustamine/eksport eesmärkide seadmine laudkondades
12.30 – 13.15 Lõuna
13.15 – 15.15 Eesmärkide ühine arutelu ja mõõdikute seadmine laudkondades
konsolideeritud eesmärkidele ning ühine mõõdikute arutelu
15.15 – 15.30 Kokkuvõte ja edasised tegevused
Sissejuhatava ettekande tegi asekantsler Olavi Petron ning eesmärgipuust andis ülevaate Siim
Tiidemann.

Olavi ettekanne.pdf

Siim ettekanne.pdf

Hetkeolukorra kirjelduse arutelu jooksul laekunud ettepanekutega oleme arvestanud
täiendatud olukorrakirjelduses.

PõKa 3.2 olukord
02.05.2018.docx

Meetme 3.2 vee elusressursside tootmine, väärindamine ja turustamine/eksport eesmärkide
seadmine toimus grupitöödena 3 laudkonnas. Laudkondade arutelu tulemusena formuleeriti
4 eesmärki, kus läbivateks võtmesõnadeks osutusid „konkurentsivõime“ ja „kõrge
lisandväärtus“:
•

•
•
•

Konkurentsivõimeline kalandus- ja vesiviljelussektor tagab keskkonnasõbralikult
toodetud, kvaliteetse ja kõrge lisandväärtusega toodangu teadlikule tarbijale /
vastavalt turu vajadustele.
Jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline kalandussektor.
Kõrgema lisandväärtusega või ekspordipotentsiaaliga toodangu mahu kasv.
Vesiviljeluse ja kalatöötlemise ettevõtete konkurentsivõime suurenemine.

Kui arutelu käigus oli eesmärkide osas ühisosa leitud toimus grupitöödena 3 laudkonnas
mõõdikute seadmine eesmärkidele ning ühine mõõdikute arutelu. Laudkondades välja
pakutud mõõdikud olid alljärgnevad:
1 laud
•
•
•
•
•
2 laud
•
•
•
•
•
3 laud
•
•
•
•
•
•
•
•

Ettevõtete lisandväärtuse kasv
Ettevõtete müügitulu kasv
Tööviljakus töötaja kohta (lisandväärtus) kasv
Ekspordiväärtuse kasv
Sektori toodangu tarbimine keskmiselt inimese kohta Eestis
Vesiviljeluses – toodangu maht tonnides
Konkurentsivõime võrreldes teiste EL riikidega (tootlikkus hõivatu kohta; ekspordi
väärtus EUR)
Lossimiskoguste kasv võrreldes Eesti kvoodiga tonnides (lossitakse/imporditakse
rohkem, kui Eesti kvoot; Läänemere kontekst)
Lisandväärtuse kasv tooraine ühiku/ töötaja kohta (EUR) (toiduainete tööstuste
keskmine)
Kalandustoodete tarbimine Eestis (kg inimese kohta)
Lisandväärtus (kasv) töötaja kohta (EUR)
Eksporditavate toodete koguväärtus (EUR)
Vesiviljeluse toodangu maht (t)
(Kodumaisest toormest) kalandustoodete tarbimine (kg/inimese kohta)
Mahevesiviljeluse toodangu maht (t)
Mikro- ja väikeettevõtete käibe kasv (EUR)? (kutselise rannakalurist mikro- või
väikeettevõtja indikaator)
Vee seisund (keemilised ja ökoloogilised näitajad) - vete hea seisundi hoidmine ja
halvas seisus vete seisundi parandamine
Teaduspõhine tootearendus vesiviljeluse tootmisel – ei jõutud konkreetse
mõõdikuni, kuid märgiti, et hea kui seda saaks mõõta

Mõõdikute ühise arutelu jooksul toimus kõige pikem diskussioon ühes pakutud eesmärgis
toodud sõnapaari „keskkonnasõbralikult toodetud“ mõõtmiseks välja toodud mõõdikute „vee
seisund“ ja „mahevesiviljeluse toodangu maht“ üle. Kokkuvõtteks neid indikaatoreid ei peetud
asjakohasteks.
Lõplik meetmete 3.2 ja 3.1 eesmärkide ja mõõdikute kokku leppimine toimub 22. mail
kalanduse üldises töörühmas.
Arvestades teise vesiviljeluse ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ja turustamise
alatöörühmades toimunud arutelusid teeme ettepanku seada meetmele 3.2 kaks eesmärki ja
maksimaalselt 7 mõõdikut:

1. Kalandus- ja vesiviljelussektor on konkurentsivõimeline ja suure ekspordipotentsiaaliga
2. Jätkusuutliku kalandus- ja vesiviljelussektori toodang on kvaliteetne ja kõrge
lisandväärtusega
Mõõdikud:
•
•
•
•
•
•
•

Keskmine palk (suhe Eesti keskmisesse)
Ettevõtete müügitulu kasv
Eksporditavate toodete koguväärtus (EUR)
Sektoris hõivatute keskmine vanus
Kalandusettevõtete töökohtade arv
Kalandustoodete tarbimine Eestis (kg inimese kohta) – kui võimalik, siis eristada ka
kodumaisest toormest toodete tarbimist
Lisandväärtus (kasv) töötaja kohta (EUR)

