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Mida teevad Saksa ettevõtted?

• Q2 majanduskrahhi järel on ettevõtted muutunud optimistlikumaks.

• Võtmesektorid keemiatööstus ja autotööstus hakkavad taastuma. 

• Kriisi alguse põhimured olid likviidsus ja personalikulud. 

• Keskvalitsus reageeris kiiresti võttes kiiresti kasutusele ulatuslikud meetmed:
laenud püsikulude katteks, osaline palgakulude ülevõtmine personali hoidmiseks (Kurzarbeit ).

• Investeerimisprojektid esialgu peatatud. Vaadatakse üle tarneahelaid, 
kaalutakse uusi ärimudeleid. 

• Tööstuses palju liikumist. 

• Turu korrastamine – loob nutikamatele ja kiiretele tegutsejatele uued ärivõimalused. 

• Sügisest palju ettevõtteid müügis. Valitsuselt tegevused kohaliku turu kaitseks vaenulike 
ülevõtmiste eest.



Võimalused ja trendid

Globaalsed väärtusahelad kitsenevad st tullakse tagasi – keskendutakse regionaalsete väärtusahelate 
taastamisele ja tugevdamisele. 
USA ja Hiina roll maailma majanduses muutumas. 

• COVID-19 õppetund: strateegiliselt olulistes sektorites on tähtis, et kogu tarneahel jääb võimalikult 
turu lähedale ja on enda poolt hallatav.

• Euroopa turule suunatud toodetega ettevõtted tuuakse osaliselt Aasiast tagasi. Trend algas juba 
enne kriisi. Saksamaa liidumaadel erinevad programmid ettevõtete tagasitoomiseks (avalikult ei 
räägita).

• Olulisemaks kui hind saab kättesaadavus ja usaldusväärsus.

• digitaliseerimine



Võimalused ja trendid

• Tesla gigafactory Berlin-BB rajamine Euroopasse ja selle mõju Saksamaa 
autotööstusele ja kogu regiooni arengule.

• Märgiline tähendus - ka Saksamaal on hoolimata bürokraatiast võimalik 
suurprojekte väga kiiresti teostada.

• Surve Saksa autotööstusele - kiirete muutuste elluviimiseks rakendatakse 
uusi tehnoloogiaid ja elavneb omavaheline koostöö.

Saksa ja TESLA suurprojektid võrdluses 

Aeg / Kulud

Projekt Ehituse algus Avamine Ehitusele  kulunud  aeg Kulud enne  (EUR) Tegelikud kulud  (EUR)

Tesla Gigafactory Berlin-BB juuni.20 juuli.21 1 aasta ja 1 kuu _ 1100 milj.

Tesla Gigafactory 3 Shanghai jaan.19 sept.19 11 kuud _ 1700 milj.

Flughafen Berlin sept.06 okt.20 14 aastat ja 2 kuud 1700 milj. 7300 milj.

Bahnhof Stuttgart 21 veebr.10 dets.15 15 aastat ja 11 kuud 2600 milj. 8200 milj.

Elbphilharmonie Hamburg apr.07 jaan.17 9 aastat ja 9 kuud 77 milj. 866 milj.

Allikas: dpa, NDR, Tesla



Võimalused ja trendid
H2 - strateegia

• European Green Deal • Saksa vesinikustrateegia





Välisinvesteeringute keskus: 
mida me teeme?

Tutvustame Eestit kui atraktiivset

investeerimise sihtkohta

potentsiaalsetele investoritele

Toetame olemasolevaid investoreid, 

et nende investeeringud jätkuks

Tutvustame Eestit kui suurepärast

sihtkohta nii töötamiseks kui ka

elamiseks

+ välisesindused

+ investorvisiidid Eestisse

+ regionaalsed investorkonsultandid + Work in Estonia

+ e-Residency

Tuua 5 aasta jooksul Eestisse 1,3 miljardi euro väärtuses välisinvesteeringuid, 
mis loovad üle 5000 kõrge lisandväärtusega töökoha üle Eesti.



Hamburgi välisesindus: 
mida me teeme?

Kontaktvõrgustiku ja 

usalduse ülesehitamine 

Eesti kui atraktiivse äritegemise ja 

investeerimise  sihtkoha 

tutvustamine potentsiaalsetele 

investoritele

Olemasolevate investorite 

toetamine, et nende investeeringud 

jätkuks

+ Usaldusväärse suhte ülesehitamine ja 
alles seejärel „müük“

+ Turule sisenemisel enamasti esimeseks 
sammuks ärialane      koostöö Eesti 
ettevõttega (tunnetuse saamine meie 
äritavadest)

+  Investorvisiidid Eestisse

+ Usaldusisik peakorterile 

+ Uute ärivõimaluste väljapakkumine

+ Kontaktvõrgustiku kaasamine

+ Üritused ja konverentsid, kus kohtuvad 
sektori otsustajad

+ Teemakohaste ümarlaudade korraldamine

+ Ettevõtete ja VIP-visiidid



Meie kliendid



Kodutöö

• Kvaliteetne ja personaalne väärtuspakkumine

• Usalduse ülesehitamine => kontakti hoidmine

• Meeskonnatöö 
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Dankeschön ☺

Riina Leminsky
EASi välisinvesteeringute keskuse esindaja Hamburgis

investinestonia.com


