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1. Sissejuhatus 
Käesolevas dokumendis on esitatud:  

- Algne uurimisküsimuste ja metoodika kirjeldus ning projekti ajakava Arenguseire Keskusele Eesti 

Rakendusuuringute Keskuse poolt esitatud pakkumusest (peatükkides 2-5) ning  

- Lähteülesande täpsustused vastavalt arutelule juhtkomisjoni koosolekul 11. märtsil 2020 (peatükis 

6). 

2. Uuringu taust ja uurimisküsimused 
Eesti on mereriik ja merd on siin ikka nii kardetud kui armastatud. Omal moel on see suhtumine kandunud 

edasi ka kaasaegse Eesti merenduspoliitikasse. Ühest küljest on Eestis alati olnud küllaltki arvestatav 

tugeva merenduspoliitika toetajate grupp, kelle eesmärgiks on olnud tagada, et meredel sõidaks Eesti lipu 

alla mereriigi vääriline laevastik, mis omakorda toetaks kõrge lisandväärtusega kaldasektori arengut.  

Teisalt on taasiseseisvunud Eesti valitsused pikka aega suhtunud jõulistesse merepoliitikasse (mille 

arsenali kuuluvad mh tööjõumaksusoodustused) mõningase pelguse, et mitte öelda kartusega – kui juba 

sektoraalsete maksusoodustuste teed minna, siis on teisigi soovijaid. Üks (küllaltki arglik) katse tehti 2007. 

aastal, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juurde loodi reederitele võimalus taotleda tagasi laevapere 

liikmete palkadelt makstud sotsiaalmaks, kuid see lahendus (tõenäoliselt muuhulgas ka bürokraatlikest 

takistustest tulenevalt) laiaulatuslikku kasutust ei leidnud. Kokkuvõttes – kui kasutada indikaatorina Eesti 

lipu all seilavat kaubalaevastiku suurust, siis on Eesti merendus jõudnud tänaseks väga nukrasse seisu1 – 

Eesti lipu all on täna vaid kaks kaubalaeva2.  

Lisaks Eesti konkurentsipositsioonile kaubalaevade lipuriigina käsitletakse käesolevas analüüsis ka 

kaubavedu Eesti sadamate kaudu. Sadamakaubandus on laevaomanikele osutatavate teenuste kõrval teine 

väga oluline positiivse majandusmõju allikas ning samuti tihedalt seotud kaldasektori arenguga.  

Kui vaadata seda, kuidas on arenenud Eesti sadamakaubandus, siis on pilt mõnevõrra teistsugune. Eesti 

sadamaid läbinud kogutonnaaži rekordid jäävad küll kahetuhandetasse aastatesse (2006. aastal läbis 

sadamaid ca 50 mln tonni kaupa, 2018. aastal ca 36 mln tonni, ehk 28% vähem)3. Seda langust on suuresti 

vedanud Venemaa naftasaaduste transiidi vähenemine (mis leidis aset pärast 2007. aasta Pronksiöö 

sündmusi ja loomulikult ka Venemaa küllaltki pikaajaline huvi arendada oma sadamate kaubaveovõimekust 

(nt Ust-Luga)). Kui aga vaadata konteinervedu siis, selles osas on meil ette näidata pigem küllakti ilus 

kasvutrend.  

Kui tänane seis kiirelt ja lühidalt kokku võtta, siis kaubalaevastikku Eesti lipu all ei sõida, sadamate 

kaubavedu puudutavad näitajad liiguvad kategooriate lõikes erinevaid arenguteid pidi, kuid sellele 

vaatamata ei ennusta ajaloolised andmed ei Eesti lipu all sõitvate laevade arvu ega Eesti sadamate kaudu 

teostatava kaubamahu kiiret kasvu. Kui soovime, et merendussektori (käesoleva uuringu kitsas tähenduses) 

                                                        
1 Oluline on siiski silmas pidada, et merenduse seisu hindamine puhtalt kaubalaevastiku suuruse järgi on 

ekslik. Kui vaadata reisijate vedu, siis on nt Tallinki teke ja areng olnud kahtlematult edulugu, kuid kuna 

käesoleva hanke fookus on kaubalaevadel ja sadamakaubandusel (vt pakkumiskutse lk 1), siis sellel 

pikemalt ei peatuta.   

2 Seletuskiri laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ja tulumaksuseaduse ning nendega seonduvalt 

teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu juurde (15. oktoober 2018), lk 6. 

3 Statistikaamet, tabel: TS180 
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osakaal Eesti majanduses oluliselt kasvaks, peame tegema midagi teisiti ning tegevusi plaanides tuleb 

kindlasti silmas pidada ka seda, millises keskkonnas neid teha plaanitakse ning kas keskkond toetab nende 

eesmärkide saavutamist või mitte. 

Teisiti tegemist valitsuse ja riigikogu tasandil täna juba plaanitakse – Riigikogu on vastu võtnud 

seadusemuudatused (Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja 

sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 100 SE), mis 

jõustuvad 1. juulil 2020 ning millest loodetakse, et aastaks 2024 tuleb seadusemuudatuste mõjul Eesti lipu 

alla ca 200 laeva. Muutuste esilekutsumise peamisteks vahenditeks on: 

• Maksusoodustused tööjõumaksudelt ja ettevõtte tulumaksult (tonnaažimaks); 

• Seadusemuudatused ja registriarendused, mis soodustavad Eesti laevapereta prahitud laevade 

registrisse kandmist ja hõlbustavad arvepidamist meremeeste üle (e-munsterroll). 

Kas need muudatused oma soovitud mõju saavutavad on täna veel ebaselge ning tellitava töö eesmärgiks 

ei ole ka otseselt nende muudatuste (täiendav) mõjuhindamine, kuid arvesse tuleb neid käesolevas töös 

kindlasti võtta4.  

Töö eesmärgiks on pikema vaatega (aastani 2040) analüüs Eesti kui kaubalaevade lipuriigi ning Eesti 

(kauba)sadamate konkurentsivõimest.  

Selleks tuleb Eesti (ja siin plaanitavad poliitikamuudatused) asetada rahvusvaheliste arengutrendide 

konteksti ning analüüsida, millist mõju võivad need tegurid erinevate arengustsenaariumide 

realiseerumisel Eestile avaldada.  

Täpsemalt on lähteülesandes püstitatud järgmised küsimused: 

• Millised tegurid ja arengutrendid mõjutavad rahvusvahelist laevandust ja Eesti sadamate 

konkurentsivõimet? Sealhulgas: 

o Kuidas ja miks muutuvad rahvusvahelised kaubateed maailma meredel? 

o Kas on ette näha muutusi rahvusvahelistes multimodaalsetes transpordikoridorides, mille 

tulemusel võivad oluliselt muutuda Eesti sadamate poolt teenindatavad kaubamahud? 

Milline võiks olla nende muutuste ligikaudne ulatus kaubamahtudele? 

o Kuidas muutub meretranspordi tähtsus ja osakaal maailmas võrreldes teiste 

transpordiviisidega? Mis seda tingib? 

o Kuidas mõjutavad laevandust tehnoloogilised uuendused ja rohepööre? 

• Millest sõltub tulevikus riikide konkurentsivõime lipuriigina? Kas maksusoodustuste ja soodsa 

regulatiivse keskkonna roll eeldatavalt kasvab või kahaneb? Millised on uued võimalikud 

tõmbetegurid, mis panevad laevaomanikke ühe või teise riigi kasuks otsustama? 

• Kuidas erinevad arengutrendid mõjutavad laevade ja kaldasektori vahelisi seoseid? 

• Milliseid eristuvaid arengustsenaariumeid on võimalik välja tuua ja põhjendada Eesti 

sadamakaubanduse ja Eesti kui lipuriigi tuleviku kohta? Mida erinevad stsenaariumid tähendavad 

Eesti majandusele? Millisteks riskideks ja võimalusteks peaksid poliitikakujundajad varakult valmis 

olema? 

Kui mõelda sadamate konkurentsivõimet mõjutavatele arengutele, siis on õige analüüsida seda multi-

modaalses kontekstis ning vaadata, milliseid pikaajalisi arenguid on ette näha muude transpordiliikide 

(eeskätt raudtee) osas. Rail Balticu valmimine ja seeläbi realiseeruvad raudteeühendused Kesk- ja Kagu-

                                                        
4 Mõjusid on juba käsitletud seaduseelnõu seletuskirjas. 
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Euroopaga (võimalik ulatuslikum kaubavahetus Soome-India suunal5) on üheks oluliseks võtmeteguriks 

Eesti sadamate konkurentsivõime määramisel.  

Põhja poolt on kliimasoojenemise ja Põhja-Jäämere laevatatavaks muutumise kontekstis oluline arvestada 

ka võimalustega, mis kaasnevad Kirkenesi ja Rovaniemi vahelise raudtee väljaehitamisega – see tekitaks 

raudteeühenduse Lõuna-Soome ja Põhja-Jäämere vahel (kaaluda tuleks ka konkureerivate trasside mõju 

Venemaa poolel, algusega Murmanskist), mille valmimisel oleks jällegi suurt pilti oluliselt muutev mõju.  

Kuna Eesti soovib näha oma lipu all mereriigi väärilist kaubalaevastikku, siis on igati asjakohane ka küsimus 

sellest, millised on arengutrendid lipuriigi valikut mõjutavate tegurite osas. Autonoomse laevanduse 

arendamisel tehtavate püüduste kontekstis võib tööjõu maksusoodustuste kui teguri olulisus ajas oluliselt 

väheneda (kuigi eeldatavalt jäävad täisautonoomsed laevad siiski veidi kaugemasse tulevikku kui lähimad 

20 aastat, võib uute tehnoloogiate kasutuselevõtt meeskondade keskmist suurust järk-järgult vähendada 

ka varem). Muutuda võivad ka ootused laevaregistri funktsionaalsusele ja kaldateenuste struktuurile. 

Laevandusele esitatavad keskkonnaalased nõuded on karmistunud ning eeldatavalt karmistuvad veelgi, 

seega ei saa ka neid kuidagi kõrvale jääda. 

Majandustegevusalasid, kuhu lisandväärtuse multiplikaatori väärtust arvestades  oleks riigil esmapilgul tark 

investeerida, on mitmeid, ning valdav osa sektoranalüüse on teiste sektorite multiplikaatorefektide suhtes 

pimedad. Tausta loomiseks tekitame arusaama, kuivõrd suure lisandväärtust kordistava efektiga 

sadamakaubandus ja kaubavedu merel ikkagi on, võrreldes näiteks mõne teise majandustegevusalaga. 

Oluline on teada mitte lihtsalt seda, kuidas erinevad arengud mõjutavad Eesti kui lipuriigi ja 

sadamakaubanduse konkurentsivõimet, vaid ka seda, kui oluliselt need arengud mõjutavad meie üldisemat 

heaolu.   

3. Metoodika 
Analüüs jaguneb kaheks osaks:  

• Arengutrendide tuvastamine ja nende Eestile avalduva võimaliku koosmõju analüüs; 

• võtmetähtsusega arengutrendide ja koostatud stsenaariumide tähenduse analüüs. 

Arengutrendide uurimine põhineb: 

• (rahvusvahelise) kirjanduse põhisel trendide kaardistusel, 

• Eesti tänase olukorra analüüsil, 

• Eesti kui lipuriigi ja merekaubanduse kasvu võimenduspotentsiaali võrdlevanalüüsil, 

• intervjuudel merendus- ja logistikaekspertidega. 

(Rahvusvahelise) kirjanduse põhisel trendide kaardistamisel tuginetakse eeskätt (kuigi mitte ainult) 

rahvusvaheliste organisatsioonide analüüsidele, mis on olulisemad trendid juba ära kaardistanud. Kindlasti 

kasutatakse ka Eestis varem tehtud uurimuste tulemusi.  

Kirjanduse analüüsi põhjal pannakse kokku esialgne nägemus Eesti kui lipuriigi valikut ning 

sadamakaubanduse konkurentsivõimet mõjutavatest võtmetähtsusega arengutrendidest. Selle põhjal 

viiakse läbi intervjuud merendus- ja logistikaekspertidega. 

                                                        
5 Terk, et al. (2019) Rail Baltica trassikoridori koostalitlusvõime võimalused teiste logistikakanalitega. 
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Eesti tänase olukorra analüüs 

Enne intervjuude juurde asumist tuleb hinnata detailsemalt, millises seisus Eesti sadamakaubandus ja 

positsioon lipuriigina täna on, millisena täna oma arengueeliseid nähakse, milliseid samme on ette võetud 

(sh riigikogus vastuvõetud 722SE ja 100 SE, aga ka Tallinna Sadama investeeringud jne) konkurentsvõime 

parandamiseks. Eraldi tähelepanu pööratakse kaldasektori poolt pakutavatele teenustele ning nende 

atraktiivsusele võimalikku lipuvahetust kaaluvatele laevaomanikele. Analüüs põhineb dokumendianalüüsil, 

vajadusel täiendatakse seda intervjuudega. 

Eesti kui lipuriigi ja merekaubanduse kasvu võimenduspotentsiaali võrdlevanalüüs 

Kuigi analüüsi lähteülesandes öeldakse, et merenduse osakaal ja selle võimenduspotentsiaal (palju ühe 

laevandusse lisandunud euro tulemusena tekib lisandväärtust kaldasektoris) on erinevates uuringutes juba 

käsitletud6, siis käesolevas analüüsis võrreldakse seda teiste sektorite võimenduspotentsiaaliga. Selleks 

kasutatakse sisendväljundtabelitel põhinevat multiplikaatoranalüüsi ning vaadatakse, kui palju erinevate 

toote ja teenusgruppide lisandväärtuse multiplikaatorid omavahel erinevad. Tegemist ei ole väga suure 

osaga analüüsist, kuid see võimaldab saada parema tunnetuse sellest, millised on selle valdkonna positiivse 

arengu laiemad mõjud majandusele.  

Intervjuud merendus- ja logistikaekspertidega 

Merendus- ja logistikaekspertidega on plaanis läbi viia ca 10 intervjuud. Intervjuude käigus kogutud 

informatsiooniga täiendatakse kirjanduse ülevaate põhinevat trendide analüüsi ja Eesti praeguse olukorra 

kirjeldust ning hinnatakse nende relevantsust (nii eraldisesivalt kui vastastikuses koosmõjus) Eesti kui 

lipuriigi ja sadamakaubanduse arengute mõjutajana. Intervjuud viiakse läbi poolstruktureeritud vormis, 

intervjuu kavad ning intervjueeritavad lepitakse tellijaga eraldi kokku. Intervjueeritavate valikul püütakse 

võimaluses piires tasakaalustada Eesti merenduse arengute suhtes optimistlikumalt ja pessimistlikumalt 

häälestatud eksperte.  

Võtmetähtsusega arengutrendide ja koostatud stsenaariumide tähenduse analüüs 

Arengutrendide analüüsile tuginedes koostatakse laevanduse võimalikud tulevikustsenaariumid. 

Stsenaariumite koostamise eesmärgiks ei ole mitte praegu nähtavate arengute pikendus tulevikku, vaid 

alternatiivsete võimalike arenguteede väljajoonistamine mõistmaks, millised võimalused, valikud ja 

otsused seisavad meie ees ühe või teise võimaluse realiseerumise korral. Oma eesmärgi täitmiseks peavad 

stsenaariumid olema:  

- usutavad, st sisemiselt kooskõlas olevad kirjeldused tänasest olukorrast hüpoteetilisse olukorda 

jõudmise kohta; 

- relevantsed tänase Eesti poliitikakujundaja jaoks, kes peab otsuseid tegema ja strateegiaid 

kujundama erinevaid võimalikke tulevikuarenguid arvesse võttes; 

- eristuvad, reljeefselt välja joonistades võtmeaspektid pikaajaliste võimalike arengute juures, mis 

viivad kontrastselt erinevate tulevikumaailmadeni. Selged erinevused eri stsenaariumite vahel 

väljendavad arengute võimalikku variatiivsust, aitamaks otsustajal kohaneda ning valmistuda ette 

arenguteks, mille kohta täpseid tulevikuprognoose on raske koostada. 

Stsenaariumite väljajoonistamiseks koosneb järgmistest sammudest:  

                                                        
6 Oxford Economics (2017). The economic value of the EU shipping industry: 2017 update; Hunt et al (2016). 

Merendussektori majandusmõju uuring.  
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1. Sihiseade – selle käigus täpsustatakse, milliste väljundite lõikes stsenaariumanalüüs läbi viiakse. 

Sihiseade täpsustamine viiakse läbi koostöös tellija ja juhtgrupiga, võimalusel püütakse väljundid 

kvantifitseerida; 

2. Arengutrendide analüüs, võtmetegurite ja stsenaariumanalüüsi telgede määratlemine – 

võtmetegurid on arengud, millel on meie poolt uuritavale nähtusele oluline mõju. Kui mingi (meie 

analüüsi eesmärgist tulenevalt olulise) võtmeteguri ajas muutumise suund/tempo/realiseerumine 

on teada, siis on sellega arvestamine mõnevõrra lihtsam kui siis, kus see nii ei ole. Stsenaarium-

analüüs võimaldab selle olukorra lahendada, käsitledes raskesti määratava arenguga võtmetegu-

reid n-ö telgedena. See võimaldab läbi mängida mitme raskesti määratava arengusuuna/tempoga 

võtmeteguri koosmõjul tekkivad olukorrad, võttes samal ajal arvesse ka muid võtmetegureid, mille 

arengutes on määramatus väiksem. Võtmetegurid ja stsenaariumanalüüsi teljed kasvavad välja nii 

rahvusvaheliste kui Eesti-spetsiifiliste arengutrendide analüüsist. Need tuvastatakse esimesel 

kahest stsenaariumanalüüsi läbiviimiseks korraldatavast fookusgrupiintervjuust. 

3. Stsenaariumide analüüs. Stsenaariumeid analüüsitakse eeskätt Eesti jaoks oluliste otsustus-

kohtade, võimaluste ja riskide võtmes fookusega Eesti atraktiivsusel lipuriigina, Eesti sadamate 

konkurentsivõimel tulevikus ning laevanduse ja kaldasektori vahelistel seostel. Lisaks sellele 

puudutatakse (põgusalt) ka arengute laiemat mõju Eesti majandusele. Stsenaariumide analüüs 

viiakse läbi teise fookusgrupiintervjuu raames. 

4. Tulemuste läbikirjutamine ja vormistamine raportiks – fookusgrupi arutelude tulemused vajavad 

üldjuhul enne raportiks vormumist põhjalikku läbikirjutamist. Laiema auditoorium jaoks on vajalik 

ka nende atraktiivsel kujul visualiseerimine.   

Lipuriigi ja sadamakaubanduse temaatika on küllaltki erinevad, seega ei pruugi olla võimalik nende 

käsitlemine samas stsenaariumide raamistikus. Pigem on tõenäoline, et nende analüüsimiseks tuleb 

kasutada erinevaid raamistikke. Kui olukord selliseks kujuneb, siis viiakse vastavad muudatused analüüsi 

sisse. 

Nagu eelnevalt öeldud, selles töö etapis läbi kaks fookusgruppi. Fookusgrupi liikmete valik toimub eeskätt 

intervjuudele kaasatud ekspertide ja juhtgrupi liikmete hulgast. Hästi toimiva fookusgrupi suuruseks on 6-

8 inimest (see võimaldab kõigil osalistel ka sõna saada).  

 

* * * 

Uurimismetoodika on valdavalt kvalitatiivne, kvantitatiivseid andmeid kasutatakse eeskätt 

taustamaterjalina. Kui töös kasutatavad andmeallikad kokku võtta, siis on need küllaltki mitmekesised: 

• Eesti (statistikaamet) ja rahvusvaheine (UNCTAD) statistika 

• Kehtivad seadused, seaduseelnõud ja nende seletuskirjad 

• Rahvusvaheliste organisatsioonide poolt koostatud ülevaated 

• Akadeemilised artiklid 

• Rakendusuuringud 

• Poolstruktureeritud intervjuud 

• Fookusgrupiintervjuud 
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4. Töö teostamise tegevus- ja ajakava 
Aja ja tegevuskava 

Ajakava on koostatud vastavalt pakkumiskutses toodud nõuetele, tulemid (raportid/ettekanded) esitatakse samuti vastavalt pakkumiskutses nõutule. Kollased kastid tähistavad 

tegevuste toimumise aega. Juulikuus uurimismeeskond puhkab. 

    Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September 

  Tegevus\Nädal 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 Pakkumise esitamine                                                                   

2 
Juhtgrupi 
komplekteerimine                                                                   

3 

Lähteülesande 
kooskõlastamine 
juhtgrupiga                                                                   

4 

(Rahvusvahelise) 
kirjanduse põhine 
trendide 
kaardistamine                                                                    

5 
Eesti tänase olukorra 
analüüs                                                                   

6 

Eesti kui lipuriigi ja 
merekaubanduse 
kasvu 
võimenduspotentsiaali 
võrdlevanalüüs                                                                   

7 Seminar Riigikogus                                                                   

8 

Intervjuud merendus- 
ja 
logistikaekspertidega                                                                   

9 

Stsenaariumanalüüsi 
läbiviimine (sh 
fookusgrupid)                                                                   

10 Raporti kirjutamine                                                                   

11 
Raporti esitamine (4. 
september)                                                                   

12 

Esitlusmaterjalide 
esitamine (18. 
september)                                                                   
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5. Aruande esialgne struktuur 
Aruanne ehitatakseüles järgmiselt:  

Eessõna 

Lühikokkuvõte (eesti ja inglise keeles) 

1. Probleemipüstitus 

2. Eesti lipu all seilav kaubalaevastik ja sadamakaubandus 

a. Lühike ülevaade olulisematest väljundnäitajatest 

b. Institutsionaalne raamistik (sh plaanitavad muutused tulevikus) 

3. Rahvusvaheliste arengutrendide kaardistus  

4. Stsenaariumanalüüs 

5. Otsustuskohad 

Lisad 

6. Lähteülesande täpsustused 
Ülalkirjeldatud lähteülesandesse tehakse järgmised täiendused vastavalt juhtkomisjoni koosolekul 11. 

märtsil 2020 tehtud ettepanekutele: 

Teemad, millele võtmetegurite ja -trendide määratlemisel ja analüüsil tuleb tähelepanu pöörata: 

- Eesti kui lipuriigi konkurentsivõime käsitluse terviklikkuse huvides mainitakse reisilaevadega 

seonduvat uuringu kirjeldavas osas, isegi kui seda teemat edasises analüüsis ei käsitleta.  

- Mereteid ümberkujundavate tegurite hulgas pööratakse tähelepanu ka piraatluse rollile. 

- Maksukonkurentsile pööratakse tähelepanu mitte ainult lipuriigi, vaid ka sadamamajanduse 

konkurentsivõime kontekstis. Sadamate teenuste maksumus on oluline tegur.  

- Pööratakse tähelepanu notariaalse kinnituse vajalikkusele laevade kinnistusraamatus muudatuste 

tegemiseks 

- Laevaregistri konkurentsivõime hindamisel pööratakse tähelepanu asjakohasele võrdlusriikide 

valikule (nt Eestit on otstarbekam võrrelda Madeiraga või Norra II registriga, mitte mugavuslipu 

maadega) 

- Kuigi analüüsi raamistikku ei mahu merendusklastri ülevaate tegemine, tuleks  klastri perspektiivi 

silmas pidada analüüsi koostamisel. 

- Tähelepanu tuleb pöörata laevade finantseerimisele kui olulisele lipuriigi konkurentsivõime 

tegurile, mistõttu tuleks kaasata vastava valdkonna ekspert (võimalusel välisekspert). 

- Tähelepanu tuleb pöörata laevade lipu alla toomise mõjudele kaldasektori töökohtadele (mitu 

töökohta lisandub kaldasektorisse iga lipu alla tuleva laeva kohta) – selle kohta on seni esitatud 

väga varieeruvaid hinnanguid.  

- Viidata uuringus meremajanduse (selle laiemas tähenduses) osakaalule majanduses — mastaabilt 

võrreldav põllumajandusega. Arvestada, et merenduse laiema mõju arvestamisel ei pruugi 

statistikaameti andmed olla kõige parem lahendus – olulised tegevused võivad olla EMTAKi 

koodide alt väljas, samuti pöörata tähelepanu spillover e ülekandeefektidega. 
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- Sisendina võimalusel kasutada ASKi varasemate uuringute stsenaariume, võimalusel neid 

sidustades merenduse arenguseire raames väljatöötatavate stsenaariumitega.  

 

 


