
Konverentsi avakõne 
Head konverentsi külalised!  
 
Mul on taaskord äärmiselt hea meel näha siin samas saalis suurt hulka toidu, toiduainetega ja 
toiduainetööstusega seotud inimesi. 
 
Seekord siis juba seitsmendat korda ja võib kindlalt väita, et konverentsist on saanud  aasta 
oodatuim tippsündmus toidutööstustele. Seda näitab ka aasta aastalt suurenenud konverentsist 
osavõtjate arv. 
 
Peame konverentsi korraldamist sektori jaoks väga oluliseks ja siinkohal tahan tänada kõiki 
konverentsi toetajaid (suurim neist Põllumajandusministeerium) ja kõiki teisi 
koostööpartnereid! 
 
Aasta jooksul on taas mõndagi toimunud nii maailma kui Eesti majanduses, samuti  
toiduainetööstuses – Eesti on hästi hakkama saanud – tööpuudus on jõudsalt vähenenud, üha 
rohkem räägitakse taas ohumärgina tööjõu puudusest, majanduskasvu numbrid näitavad 
kasvu, eksport on suurenenud, kuid tarbijad on endiselt kulutustes ettevaatlikud ja 
pragmaatilised. Nii on siseturu nõudlus pigem tagasihoidlik, kasvanud vaid mõnedes 
sektorites. Nii otsitakse lisakäivet pigem ekspordist. Kuid ka EL liikmesriikides (mis on 
suurim ekspordipartner ka Eesti ettevõtetele) kiratseb majandus endiselt. Ometi tõusis 
toiduainetööstuse eksport üle 10 %!  
 
Ära märkida tahaks ikka veel tootmiseks vajalike sisendite hinnatõusust tingitud toiduainete 
hinnatõusu, mis tekitab tarbijates endiselt ebakindlust ja pahameelt, samuti sunnib säästma. 
See teeb muret ka toiduainete töötlejatele – kuigi on üha rohkem tarbijaid, kes eelistavad 
kõrgema lisandväärtusega tooteid. Võib öelda, et eesti tarbijad on jõudnud murdepunkti, 
kus osad eelistavad pigem kvaliteetsemat ja tervislikumat, kuid suur osa tarbijaist peab 
endiselt oma kulutusi hoolega jälgima. Tarbijad on hakanud mõistma, et  peale eluaseme 
ja kalli auto ampsab toit olulise osa pere sissetulekust. 
 
On äärmiselt hea meel tõdeda, et toiduainetööstused võtavad aina rohkemal määral endale 
vastutust tarbija tervise eest, vähendades soola-, suhkru ja rasvasisaldust, kunstlike lisaainete 
lisamist. Samas on mul sügavalt kahju, et alanud aastat on varjutanud skandaalsed uudised 
lihatoodete koostisainete kohta, mis on kahtluse alla seadnud kõigi toiduainetööstusettevõtete 
usaldusväärsuse. Toiduliit ei saa seda kindlasti heaks kiita ning vaatab nii praegu kui ka 
edaspidi kõigi nende liikmete poole hukkamõistva pilguga, kes sektori maine ohtu seavad. 
 
Tulles aga nüüd tänase konverentsi kava juurde, siis seda koostades oleme keskendunud 
olulisel määral just nendele teemadele, millest igapäevaselt on vähem kuulda ja raskem infot 
hankida. Ka selle aasta kava sai kokku pandud varasemate konverentside tagasiside lehtede 
alusel (aitäh teile selle eest!) ja nagu ikka - paljud teemad ajaliselt päevakavva ei 
mahtunudki! Oleme sel aastal andnud võimaluse pikematele esitlustele. 
 
 
 
Päeva esimeses pooles kuuleme: 



 Eesti ja maailmamajanduse arengutest lähiaegadel - mis meid kindlasti kõiki 
mõjutab; 

 Ja Eesti toiduainetööstuse väljakutsetest lähiaastatel – mis on toimunud, mis toimub 
ja kuidas edasi?!  

 
 
Peale maitsvat ja pisut suvehõngule viitavat lõunasööki tunnustame traditsiooniliselt 
tootearendusega tublilt tegelenud ettevõtteid ja kuulutame välja Eesti Parima 
Toiduaine´2013. 
 
Neljandat korda tunnustab Toiduliit oma eksportivaid liikmesettevõtteid, andes välja 4 
kategoorias Toiduliidu Parima Eksportööri diplomid. 
 
Päeva teist sessiooni modereerib Anti Orav. 
Päeva teises pooles peatume toiduainetööstuse olulisel mõjuteguritel: 
Sessiooni alustame  
*ministri ettekandega toiduainetööstuste võimalustest uuel finantsperioodil, seega siis 
aastatel 2014-2020 ; 
*kuuleme teadlaselt, millele tootearenduses tulevikus peaksime rõhku panema – see 
ettekanne on videona  
  
*Peale lühikest pausi läheme teemadega edasi ning peatume teemal, mis eriti viimastel 
aastatel on olnud tähtis ettevõtetele – see on üha teravnevas konkurentsis tootmise 
efektiivistamine.  
 
Ja konverentsipäeva lõpetab diskussioonivoor: Kahe hinnasildi vahel – kuidas edasi?! 
Diskussioonivoorus osalevad oma ala parimad tegijad ja loodame informatiivset 
diskussiooni!  
 
Seejärel ootab Teid banketisaalis pidulik vastuvõtt, kuhu kõik olete lahkesti palutud! 
Seega - tänane konverentsipäev on kiire, pikk ja sisukas. 
 
Korraldajana juhin Teie tähelepanu järgnevale: 
*Fuajeest leiate külmkapid, kust võite ise karastavaid jäätisi, karastusjooke võtta ja kindlasti 
proovida ka kõiki muid toiduaineid, mida Teie jaoks proovimiseks välja pandud! 
*Elevuse ja huvi tekitamiseks loositakse päeva lõpuks välja 3 kasti jäätist! Balbiino külmiku 
juurest leiate loosikupongi, mis palutakse ära täita ja läheb loosikasti; 
*palun ja soovitan ettekannetega paralleelselt täitma hakata tagasiside lehti, mille leiate 
ettekannete lõpust ning mille palun konverentsi lõppedes jätta ette fuajeesse lauale; 
*diskusioonivoorus saate esitada kirjalikult küsimusi, milleks on pandud mapi vahele 
ettevalmistatud leheke. Kirjutate küsimuse, tõstate käe ja saali abilised toovad 
küsimustelehed moderaatorile. 
*kui küsimusteks jääb ettekannete lõpus ruumi, saate kasutada mõlemal pool saalis n.ö. 
liikuvaid mikrofone. Palun kindlasti küsimuste esitamisel mikrofone ka kasutada! 
*korralduslikes küsimustes pöörduge julgesti Toiduliidu projektijuhtide Kadri ja Liisi poole 
(palun neil end korraks saalile näidata)  



*ma tean, et siin saalis on ka ajakirjanikke. Kui teil peaks olema soovi pikemateks 
intervjuudeks või lisaküsimusteks, siis võib julgelt vaheajal või konverentsi lõppedes 
esinejate poole otse pöörduda 
Soovin meile jaksu kuulamisel ja edukat ning sisukat konverentsi päeva! 
 


