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Eile lõppes Eesti ametlik riigivisiit Saksamaale. Eesti ja Saksamaa ettevõtjad tõdesid, et uute
ideede rakendamine traditsioonilises tööstuses annab suure konkurentsieelise. Siin saaksid
kaks riiki edukalt koostööd teha.

      

Eesti noortel ettevõtjatel on püsivuse, julge pealehakkamise ja ambitsioonikuse olemasolul
võimalik kindlasti edukaks saada. Saksamaa ettevõtjad on võimalusel valmis uudseid lahendusi
kasutusele võtma ning nende testimiseks ja usaldusvääruse kinnitamiseks sobib Eesti väga
hästi.

  

Äridelegatsioonis osalenud Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts ütles, et mitmel korral rõhutati
tööstuse olulisust. Eestil on kasulik sellest õppida, et ilma kaasaegse tööstuseta ja ilma
ambitsioonika tööstuspoliitikata on keeruline edukas olla. Kaasaegse tööstuse arendamine ja
toetamine peab riigis olema selge eesmärk, kui soovime edukad olla ja üle elada ka tulevased
võimalikud majanduskriisid.

  

Ettevõtja Ruth Oltjer, Chemi Pharmi juht läks Saksamaa visiidile väga suurte ootustega. "Tegu
on ju juhtiva Euroopa turuga. Tahtsin aru saada, kas Chemi-Pharm suudaks seal turul olla
konkurentsivõimeline. Sain kinnituse, et Saksamaa turg on meile avatud ja suudaksime seal läbi
lüüa küll. Kohtusime erinevate meditsiini- ja kosmeetika valdkonna esindajatega ning nendega
läbirääkimised jätkuvad. Külastasin koos presidendi ja ettevõtlusministriga Bayer Schering
Pharma uurimiskeskust ja see avaldas mulle suurt muljet. Eestil oleks sealselt süsteemilt palju
õppida. Just seda, kuidas teadusasutused ja uurimisasutused teevad reaalselt koostööd
tootmisüksusega. Nad on palju rohkem omavahel seotud. Üliõpilastel moodustab nende
õppetöös 50% teooria ning 50% praktika. Ülikoolid ja teadusasutused on väga avatud, nad
arvestavad tööturu vajadustega ning teevad ettevõtetega väga tihedat koostööd," lisas Oltjer.

  

Hissmekano Estonia esindaja härra Andres Pajuste jäi samuti visiidi tulemustega väga rahule.
"Minu peamine eesmärk oli leida potentsiaalseid koostööpartnereid masinaehitusettevõttele
Hissmekano Estonia, mis ka teatud määral õnnestus. Üllatuse aga pakkus kohtumine
Schleswig-Holsteini Liidumaa majandusministriga, kes tundis suurt huvi Eestis välja töötatud
tööstusliku biokeemia tehnoloogia vastu. Saksamaal, nagu ka Eestil ja kõigil teistel EL
liikmesriikidel puudub mõistlik lahendus, kuidas täita aastaks 2020 EL direktiivi järgne nõue,
mille järgi transpordi kütustes tuleb kasutada vähemalt 10% taastuvast toormest kütuselisandit.
Kuna etanooli tootmine tasub ära vaid subsideerimise korral ja kütusena on ta ebamõistlik, siis
otsitaksegi alternatiivseid lahendusi. Schleswig-Holsteini Liidumaal on väga kõrgelt arenenud
tööstusliku biomassi, eelkõige nisu ja suhkrupeedi tootmine.
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Majandusminister härra Mayer väljendas huvi lähemalt tutvuda EAS'i toel NordBioChem OÜ
poolt välja töötatud C3-fermentatiivse keemia tehnoloogia rakendamise võimaluste ning Eestiga
sellesuunalise koostöö arendamise vastu. Lähiaegadel on oodata Saksa ministri ettepanekuid
edasiseks koostööks Eesti ja NordBioChem'iga," rõõmustas Pajuste.

  

Äridelegatsiooni programmi koostas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Eesti Vabariigi
Presidendi Kantselei, Eesti Saatkonnaga Berliinis ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
Hamburgi esindusega. Äridelegatsiooni kuulus 42 Eesti ettevõtjat.

  

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on suurim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, kuhu täna
kuulub ligi 3200 ettevõtet. Kaubanduskoda on mitteriiklik ja apoliitiline organisatsioon, mille
missiooniks on esindada ja kaitsta ettevõtjate ühishuve. Enamus Koja liikmetest on väike- ja
keskmise suurusega ettevõtted. Koda pakub praktilisi äriteenuseid, korraldab koolitusi,
kontaktreise ning võtab vastu erinevate riikide äridelegatsioone. Sel aastal tähistab
Kaubanduskoda oma 90. aastapäeva.

  

Täiendav info:

  

Maarja Loorents
Kommunikatsioonijuht
E-post: maarja@koda.ee
Tel: +372 604 0065
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