
E-RIIGI LAHENDUSTE EKSPORT: SWOT-ANALÜÜS 
 
 

Eesmärk:  

 Eesti e-riig lahenduste aastane müügikäive on suurem kui Eesti avaliku sektori IT-
lahenduste ostmise maht või Eesti on e-riigi lahenduste ekspordist saamas 
märkimisväärset reaalmajanduslikku kasu. 

 Eesti e-riigi lahenduste eksport motiveerib Eesti IT sektorit pakkuma ka 
teenusepõhiseid lahendusi nii ekspordiks kui Eestis. 

Määratlused:   

E-riigi lahendused on tooted ja teenused, mis on seotud elektroonilise riigivalitsemise, 
infosüsteemide koosvõime ja elektroonilise isikutuvastusega. 

E-riigi lahenduste müügi alla mõistetakse konstultatsiooni ja koolituste müüki, teenuste ja 
toodete müüki ning kliendi tellimusel välja töötatavate lahenduste müüki. 

 

Tugevused: (sisemised tegurid, mis aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele) 

 E-riigi arendamisel on Eestis tugev ja kohati unikaalne kogemustepagas ning Eestis on 
loodud ahendusi, mille vastu tuntakse mujal huvi ja millel on ekspordipotentsiaal. 

 Eesti kui korras majandusega väikeriigi hea maine ja innovaatilise e-Eesti kuvand loob 
soodsa fooni, mis toob nii huvilisi meieni kui ka avab teistes riikides kohapeal uksi. 

 Eesti ettevõtted on meie e-riigi lahenduste baasil võimelised looma kiiresti sihtriigi 
kohaseid näidislahendusi. 

 On olemas X-tee infrastruktuur, mis on loonud eelduse teenusepõhiste lahenduste 
pakkumiseks teistesse riikidesse. 

 Ettevõtjate asutatud ja arendatav Demokeskus loob ja hoiab potentsiaalsete ostjate 
kontakte ning tutvustab ja kinnistab e-Eesti kuvandit. 

 eGA rahvusvaheline koolitustegevus toetab Eestis loodud  e-riigi lahenduste müüki. 

 eGA ja Demokeskuse töö tulemusel on olemas arvestatav rahvusvaheline 
kontaktvõrgustik. 

 Era- ja avalik sektor teevad koostööd välisdelegatsioonide võõrustamisel ja lahenduste 
tutvustamisel teistes riikides. 

 On olemas edulugusid Eesti lahenduste ülevõtmisest teistes riikides ja ka ettevõtete 
ekspordist neisse. 



 

Nõrkused: (sisemised tegurid, mis takistavad eesmärgi saavutamist) 

 Pole väljakujunenud/kokkulepitud ning toimivaid ärimudeleid e-riigi lahenduste 
loomise kogemuse muutmiseks tulusaks äriks.  

 Eesti ei panusta piisavalt potentsiaalsetes e-riigi lahenduste ekspordi sihtriikides 
kohalolekusse.  

 Eesti välispoliitilised ja välismajandushuvid ei lange alati kokku. 

 Valdav osa Eesti külastusi/visiite tekitab küll külastajates märkimisväärse huvi Eesti 
lahenduste vastu, kuid praktiaks ei vii jätkutegevused (kui neid on) äritegevuseni. 

 Ei ole teada, millised riigid võiksid milliseid Eesti e-lahendusi vajada. 

 Mõnikord on külalistele pakutav programm laialivalguv, ega arvesta külastajate 
vajaduste ja profiiliga. Samuti ei ole alati ladus era- ja avaliku sektori koostöö 
programmi koostamisel ja esitamisel. 

 Sõnumite ebaühtsus: pole lõpuni paigas, kuidas ja millise fookusega e-Eestit turundame 
ja müüme. 

 Delegatsioonide, asutusteenda väliskülastuste ja kontaktide kohane info pole piisavalt 
jagatud eri osapoolte vahel (sh jagatavalt talletatud), sh taustinfo kontaktide kohta (nt 
järelmemod, MoUd, kogemusega eestlaste nimekiri). 

 E-riigi lahendusi ei saa ettevõtjad üksi pakkuda, vajalik on ametiasutuste toetus. Samas 
pole riigiesindajate müügitöösse ja lahenduste pakkumisse kaasamiseks mehhanismi 
nende tasustamiseks/kompenseerimiseks (sh stiimuliks). 

 Pole kokku lepitud, kas ja kuidas ettevõtted ja asutused suudaks ja tahaks ka teiste 
asutuste/ettevõtete lahendusi pakkuda. 

 Sihtriikides korraldatud hangetel ei suudeta konkureerida suurte ja tuntud 
kaubamärkidega. 

 Ettevõtete suhteline väiksus, mis ei võimalda võtta palju pikaajalisi riske ja kohustusi 
(sh turule sissenemise ajaks kulusid kanda ja olla kohapeal). 

 Suuremahuliste projektide võitmise korral on Eesti ettevõtjatel raskusi projekti 
katmiseks inimestega. 

 Kvalifitseeritud tööjõu jätkuv ebapiisavus IKT-sektoris, mistõttu ei suudeta nõudluse ja 
võimalustega kaasa minna ning piisavas mahus tellimusi täita. 

 Eesti ei suuda mõjutada EL ja ÜRO abirahade sihtotstarvet (Eestile sobilike lahenduste 
ostmise kohustust), samas ei kasutata ära arengu- ja siirderiikides saadaolevat 
arengurahastust. 

 Pole selge, kuidas seatakse Eesti e-riigi lahendustele litsentsitingimused - avalikust 
eelarvest rahastatud lahenduste autoriõiguste (taas)kasutus pole selgelt paigas. 

 Riigivaraseadus ei toeta/ei luba riigi raha eest tehtud asjade müüki (ei erista tarkvara ja 
teenust näiteks majast). 



 

Võimalused: (välised tingimused, mis aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele) 

 Teenusepõhiste lahenduste pakkumise ja ostmise osakaalu suurenemine IT-lahenduste 
turul (pilveteenused, rakenduste turg), uued vastavad ärimudelid. 

 Maailmas jätkuv investeerimine (avaliku sektori) IT-lahendustesse, nt kulude 
kokkuhoiu ja samas teenuste kvaliteedi tõstmise nimel. 

 Sihtriikide poliitikud ootavad oma riigi probleemidele kiireid lahendusi. 

 EL avalike teenuste koosvõime raamistik kirjeldab selgelt teenusepõhist arhitektuuri. 

 Teistes riikides eksiteeriv nõudlus isikutele turvaliste personaalsete online-teenuste 
pakkumise järele motiveerib  Eesti-siseselt arendama e-riigi lahendusi selliselt, et neid 
saaks pakkuda ka teistele riikidele. 

 Rahvusvahelised suurettevõtted näevad viidet Eesti e-lahendustele müügiargumendina, 
mis võib luua eeldused koostööks nendega Eesti kogemuse edasimüügiks allhanke ja 
konsultatsiooni kaudu. 

 President Ilvese algatus Eestisse rahvusvahelise infoühiskonna mõttekoja rajamiseks 
(nn Global Information Society Institute) toob uue laine e-riigi huvilisi ja 
koostööpartnereid ning aitab kaasa e-Eesti maine laiemale levikule. 

 

Ohud: (välised tingimused, mis takistavad eesmärgi saavutamist) 

 Konkurentsi kasv teiste riikide ja/või (suur)ettevõtete poolt kahandab Eesti ettevõtete 
võimalusi. 

 Suured kaubamärgid kasutavad Eestit kui oma tehnoloogiate kasutamise näidet, aga ei 
ole huvitatud Eesti lahenduste tegelikust kasutuselevõtust (koostööst Eesti 
ettevõtetega). 

 Suurte kaubamärkide lobitöö sihtriikide otsustajate juures kallutab otsustajaid Eesti 
lahendustest eemale. 

 Sihtriigi IT-ettevõtted võtavad tööd üle, kui on saanud piisava kogemuse Eesti 
lahendustest või esineb juba eelnevalt protektsionism ja kohalike tegijate (osaluse) 
eelistamine/nõue sihtturgudel. 

 

 


