SILLAMÄE ETTEVÕTLUS

Toetab
Euroopa Liit

Maailmapanga uuringus Doing Business
2009 on Eesti 22. kohal. See tähendab, et
erinevaid indikaatoreid arvestades: milline
on ettevõtlusalane regulatsioon, kui palju
on piiranguid, kui lihtne on ettevõtlusega
alustada, milline on maksusüsteem, kuidas
saada laenu jm – on Eestis soodne ja liberaalne
ettevõtluskeskkond. Eriti kõrgelt hinnatakse
Eesti ettevõtluskeskkonda kaubanduse,
ekspordi ja impordi seisukohalt – protseduurid
on lihtsad ja kiired.

SADAM
Neid eeliseid annab parimal viisil kasutada
Sillamäe sadamas ja tööstusrajoonis.
Sillamäe sadam on Euroopa Liidu idapooseim
sadam.
Sadam asub 25 kilomeetrit Euroopa Liidu ja
Vene Föderatsiooni vahelisest piirist.

Sillamäe tolli vabatsooni staatusega
kaasnevad maksusoodustused koos Eesti
liberaalse majanduspoliitikaga moodustavad
efektiivse majanduskeskkonna Sillamäe
Sadamas transiidi korraldamiseks ning
jaotuskeskuste moodustamiseks.

Multifunktsionaalse sadamana omab
Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure
võimaldamaks kõikide kaubagruppide
käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest
kuni konteinerkaupadeni.

Soodsa asukoha ja režiimi tõttu on
Sillamäe Sadama kaubakäive ning turuosa
iga aastaga tõusnud. Sadamas tegutseb
hetkel neli teminali: naftasaadused ja
punkerdamine; vedelkeemia; üld-, puiste- ja
ülegabariidilised kaubad; vedelväetised.

Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis
võimaldab teenindada kõiki laevu, mis
sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.
Sadamal on oma raudtejaam ning sadam
asub Tallinn – Sankt-Peterburi maantee
ääres.
Sillamäe Sadama territooriumi pindala on
600 ha, ala omab I tüüp tolli vabatsooni
staatust ning võimaldab erinevate
terminalide, jaotuskeskuste ning
tootmiskomplekside rajamist.

Sillamäe Sadam on rajanud moodsa
reisiterminali ning muud vajalikud
struktuurid reisijateliikluse teenindamiseks.
Seetõttu on sadam avatud koostööks
terminalide rajamiseks, jaotuskeskuste
rajamiseks Sillamäe tolli vabatsoonis,
tootmiskomplekside rajamiseks Sillamäe tolli
vabatsoonis, laevaliinide korraldamiseks ja
teiste sadamateenuste osutamiseks.

SILLAMÄE ETTEVÕTLUS

Sillamäe linna tekkelugu on seotud
nõukogude salajase sõjatööstustehasega,
pärast Teist maailmasõda rajati Sillamäele
uraanirikastamise tehas.
Rajati salajane ja kinnine linn, mis
funktsioneeris ühe tehase tarbeks. Linn
ehitati üles kiiresti ja terviklikult. Linna
asukoht on looduskaunis kohas mere
ääres. Hooned on ehitatud stalinistlikus
neoklassitsistlikus stiilis. Et kogu ala
on planeeringukohaselt välja ehitatud,
hoonetel on sarnased arhitektuurmahulised
lahendused ja säilinud on neoklassitsistliku
stiili fassaadielemendid, võib täna vaadelda,
milline nägi omal ajal välja salajane ja
kinnine sõjatööstuslinn. Ka hiljem ehitatud
linnaosad on terviklikud ja stiilipuhtad.
Planeeringuliselt on tööstusrajoon linna
elurajoonist jõega eraldatud, mis loob
paindlikud tingimused tööstuse arendamiseks
ning tagab hubase ja rohelise elukeskkonna
elanikele. Seetõttu on Sillamäe ettevõtlus
väga mitmekesine. Üldse on Sillamäel
ettevõtteid üle 500 ja ettevõtlusaktiivsus
suureneb iga aastaga. Sadama- ja
turismilinnana on Sillamäel lisaks tööstusele
ja tootmisele võimalusi kaubanduse ja
teeninduse arendamiseks.

Sillamäel tegutseb mitmeid ainulaadseid
ettevõtteid. AS Silmet toodab põhiliselt
tantaali, nioobiumi (olles maailmas sellel
alal esikohal) ja Euroopa, USA ning Jaapani
turgudel nõutavaid haruldasi muldmetalle.
Edukalt esineb välisturgudel Sillamäe
ettevõte Polyform, mis algselt tootis
videokassettide karpe, nüüd toodetakse
uusima tehnikaga seadistatud käitises
keskkonnasõbralikke pakendeid toiduainete
jaoks. Põhiliselt ostavad sealset toodangut
Austria, Taani, Saksamaa, Holland, Itaalia,
Venemaa, Tšehhi, Island.
AS-s Norwes Metall toodetakse
metallitooteid, Euroopa firmad soetavad
AS-lt Norwes mitmeotstarbelisi
konteinereid.
Keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid
tehnoloogiaid kasutatakse AS Ecometall
akude utiliseerimistehases. Paljud
sillamäelased töötavad AS Eesti Põlevkivi
tootmisettevõtetes.

Linna lähedal paikneb Eesti Elektrijaamale
põlevkivi tarniv Narva karjäär.
AS Esfil Tehno - ülipeentest
polumeerkiududest filtreerivate materjalide
tootmine.
Hinnatud on Sillamäe Õlletehase õlu.
Ettevõtlusega alustamisele kaasaaitamiseks
on Sillamäe ettevõtjate ja linna
koostöös loodud ettevõtlusinkubaator ja
nõustamiskeskus, mis pakub ettevõtjatele
väga erinevaid tugiteenuseid.
Sillamäe asukoht loode-Venemaa vahetus
naabruses on loonud tihedad kontaktid ja
soodsad võimalused regioonidevaheliseks
koostööks nii Vene Föderatsiooni kui
Soomega.

Sillamäe linn ja ettevõtjad on pööranud
suurt tähelepanu koostööle regiooni teiste
ettevõtetega, koostöös on loodud Ida-Viru
tööstusparkide võrgustik, kuhu kuuluvad
lisaks Sillamäe tööstuspargile Narva, KohtlaJärve, Kiviõli, Jõhvi ja Püssi tööstuspargid.

www.sillamae.ee
www.silport.ee

Sillamäe Linnavalitsus,
Sillamäe Kesk 27,
372 39 25 700

Sillamäe Sadam,
Sillamäe Kesk 2,
372 39 29 150

Käesolev materjal on välja antud Euroopa Liidu kaasabil.
Antud väljaande sisu eest vastutab ainult projekti “EstRuClusters Development” partner – Sillamäe Linnavalitsus
ja see ei kajasta mingil moel Euroopa Liidu seisukohti.

