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Mis on DESI?
Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide edusamme digivaldkonnas ning
koostanud digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aastaaruandeid. Neis esitatakse igal aastal
ülevaade iga riigi olukorrast (mis aitab liikmesriikidel välja selgitada prioriteedid, millega on vaja kohe
tegeleda) ja temaatilised peatükid (milles on EL-i tasandi analüüs olulisimate digipoliitika valdkondade
kohta). DESI seab liikmesriigid nende digiülemineku taseme põhjal pingeritta ja analüüsib, kui kaugele
on iga riik viie aasta taguse stardipositsiooniga võrreldes jõudnud.
Komisjon on DESI-t kohandanud, et viia see vastavusse nelja põhipunktiga, mis on esitatud komisjoni
ettepanekus poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“ otsuse kohta, mis on praegu Euroopa
Parlamendis ja nõukogus läbirääkimisel. Ettepanekuga seatakse ELi tasandil eesmärgid, mis tuleb
saavutada 2030. aastaks, et viia kõigis majandussektorites läbi põhjalik ja kestlik digiüleminek.
2022. aasta DESI näitajatest 11 mõõdavad Euroopa digikümnendi eesmärkide saavutamist. Tulevikus
viiakse DESI veelgi rohkem Euroopa digikümnendiga kooskõlla, et aruandes oleks käsitletud kõiki
eesmärke.
Praegu on digiülemineku tase ELis ebaühtlane, ehkki on märke nivelleerumisest. Kui esirinnas püsijad
on samaks jäänud, siis märkimisväärselt suur arv liikmesriike paikneb oma näitajatega ELi keskmise
läheduses. Oluline on asjaolu, et suurem osa viis aastat tagasi madalamal digiülemineku tasemel olnud
liikmesriike teeb edusamme kiiremas tempos kui ülejäänud, mis näitab, et olukord EL digisfääris on
ühtlustumas.
Euroopa digikümnendi eesmärkide saavutamine sõltub kõigi ühistest jõupingutustest. Iga liikmesriik
alustab selle kõrgelennulise sihi poole pürgimist erinevalt stardipositsioonilt, mille määravad ära
vahendid, suhtelised eelised ja muud sellest seisukohast olulised tegurid, nagu elanikkonna suurus,
majanduse maht ja see, millistele valdkondadele ollakse spetsialiseerunud. Näiteks peavad suure
majanduse või elanikkonnaga liikmesriigid saavutama häid tulemusi, et Euroopa tervikuna suudaks
2030. aastaks oma eesmärgid saavutada. Digivaldkonna eesrindlased peavad jätkama edusamme, et
olla digiülemineku üleilmsed liidrid, samas kui kõigi liikmesriikide digiteerimispingutusi dikteerivad
nende majanduse ja ühiskonna vajadused.
DESI varasemate aastate punktid ja järjestused arvutatakse kõikidel riikidel uuesti, et kajastada
lähteandmete muutusi. Lisateavet saab DESI veebisaidilt.
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Ülevaade
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Punktid

9

56,5

52,3

Eesti on digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) 2022. aasta väljaande kohaselt ELi
27 liikmesriigi seas üheksandal kohal. Eesti tulemused on head ja Euroopa Liidu (EL) keskmisest
paremad kõigi näitajate puhul, välja arvatud ühendatus, mille suhtes ta on 26. kohal. Eesti on teinud
edusamme aeglasemas tempos kui teised sarnase DESI punktisummaga riigid: seda näitab asjaolu, et
2017. ja 2022. aasta vahel on ta oma tulemusi parandanud keskmiselt 6,5 % aastas, kui EL-i keskmine
väärtus on 7,5 %.
Eesti esitas oma uue digiühiskonna arengukava 2030, mille kolm prioriteeti on järgmised: i) töötada
välja uusi avalikke digiteenuseid, ii) võtta tähelepanu keskmesse küberturvalisus ja iii) parandada
ühendatust kõikjal riigis. Mõnede DESI näitajate vallas, eriti mis puudutab avalike teenuste
digiüleminekut, on Eesti eesrindlaste seas, kuid mõned teised valdkonnad vajavad rohkem
tähelepanu. Praegu Eestis valitsev olukord peaks Euroopa digikümnendi eesmärkidele järele jõudma,
kui rakendada kiiresti meetmeid, mis puudutavad eeskätt 5G kasutuselevõttu ja äritegevuse
ulatuslikumat digiüleminekut.
Digioskuste vallas on Eesti algtasemel digioskuste näitajad õige pisut üle ELi keskmise. Teisalt on tööga
hõivatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide osakaal riigis suurem kui mujal ning
IKT valdkonnas kõrgkooli lõpetanuid proportsionaalselt kõige rohkem ELis. Et jõuda 2030. aastaks
Euroopa digikümnendi eesmärgiks seatud 20 miljoni IKT-spetsialistini, peab Eesti ilmtingimata jätkama
selle spetsialistide hulga suurendamist.
Ühendatuse suhtes on nii püsivõrgu kui ka mobiilse lairibaühenduse kasutuselevõtt ulatuslik. Lisaks
sellele on üldine kaetus ülisuure läbilaskevõimega võrguga Eestis ELi keskmisest parem, kuigi selline
võrk ei ulatu praegu veel paljude maapiirkondade kodumajapidamisteni. Samal ajal on viivituste tõttu
5G sagedusalade eraldamisel riigis mahajäämus 5G-äriteenuste pakkumisel. See, kas Eesti suudab
täita 2025. aasta gigabitiühiskonna eesmärgid ja 2030. aasta Euroopa digikümnendi eesmärgid, sõltub
sellest, kui tulemuslikuks osutuvad riigi meetmed neile probleemidele reageerimiseks.
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Ettevõtted ei saa digimajandusest veel täit kasu. Hoolimata mõnedest Eesti ärikeskkonnas hoogsalt
tegutsevatest novaatorfirmadest esineb traditsioonilisemate ning väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete (VKEde) puhul mahajäämus. Suurem osa ettevõtteid kasutab harva uut tehnoloogiat:
näiteks suurandmeid kasutab neist ainult 10 % ja tehisintellektilahendusi 3 %, mis jääb alla Euroopa
digikümnendi eesmärgiks olevat 75 %.
Eesti on avaliku sektori teenuste digiülemineku üleilmne liider ja jätkab suuri investeeringuid sellesse
valdkonda. Selles küsimuses võib riigi teistele liikmesriikidele Euroopa digikümnendi jaoks eeskujuks
seada. Nii elanikkond kui ka ettevõtted on harjunud tegema haldustoiminguid veebikeskkonnas, mis
on kasutajakeskne ja laialdaselt kättesaadav.
Üldiselt on Eesti tulemused digitehnoloogia kasutuselevõtul endiselt head. Riik on üks avaliku sektori
digiülemineku üleilmseid liidreid. Aga selleks, et keegi teistest maha ei jääks, on oluline võtta
meetmeid ühendatuse ja ettevõtete ulatusliku digiülemineku propageerimiseks.

Eesti on toetanud Ukraina digiühiskonna väljaarendamist alates 2014. aastast, juba enne seda, kui
algas Venemaa sissetung Ukrainasse. Suurema osa projektidest realiseeris Eesti e-riigi akadeemia,
fondi vormis tegutsev rahvusvahelise arengukoostöö rakendaja. Projekte finantseerivad
mitmesugused rahvusvahelised rahastajad. Praegune tegevus hõlmab valitsuse digitaristut,
internetipõhiste teenuste arendamist ja küberturvalisusega seotud tegevust, kuid samuti füüsilist
andmeturvet ja küberturvalisuse alast kiirreageerimist seoses Venemaa 2022. aasta agressiooniga.
Eesti saatis Ukraina digiministeeriumile arvuteid ja muud IT-riistvara, et toetada Ukraina
digisuutlikkust ja digiteenuste toimepidevust. Eesti avaliku sektori asutuste ning Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) koostöös plaaniti Ukrainasse saata ligi 1 400 seadet. Samuti on
pooleli muud meetmed, muu hulgas küberturvalisuse suurendamiseks.

Digivaldkond Eesti taaste - ja vastupidavuskavas
Eesti 2021. aasta oktoobris vastu võetud taaste- ja vastupidavuskavas on digieesmärkidele ette
nähtud hinnanguliselt 208 miljonit eurot, mis moodustab kava kogueelarvest 21,5 %1.
Digiüleminekusse panustavad kava kuuest komponendist kaks ning riigi digivaldkonna
prioriteetidega tegeleb kava 41 meetmest 13.
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Kõigis taaste- ja vastupidavuskavades tuleb vähemalt 20 % kava rahaliste vahendite kogusummast pühendada
digieesmärkidele. Selleks tuli kavades iga meetme all taaste- ja vastupidavusrahastu määruse VII lisa kohaselt
täpsustada ja põhjendada, kas see aitab täielikult (100 %) või osaliselt (40 %) kaasa digieesmärkide täitmisele või
ei avalda sellele mõju (0 %). Koefitsientide ja iga meetme hinnanguliste kulude järgi on võimalik hinnata, mil
määral aitab kava kaasa digieesmärkide saavutamisele ja kas see on kooskõlas 20 % sihtväärtusega.
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1. komponendi (86,3 miljonit eurot digivaldkonnale) eesmärk on soodustada Eesti ettevõtete
digiüleminekut, keskendudes ennekõike tööstusharudele (hinnanguline koguväärtus
58 miljonit eurot) ja nende konkurentsivõimele eksporditurgudel. 3. komponent „Digiriik“
(121,7 miljonit eurot digivaldkonnale) on sihiks seadnud avalike teenuste osutamise
tõhustamine. Samuti on selle eesmärk muuta asjaomased digitaristud ja -süsteemid
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks.
Peamised vahe- ja lõppeesmärgid peaksid olema 2022. aastaks juba saavutatud, ehkki Euroopa
Komisjon ei ole neid veel hinnanud. 2021. aasta neljandas kvartalis oli kavas luua haldusrühm, et
tegeleda andmehalduse ja avaandmete tippkeskuse loomise ja arendamisega (3. komponent).
2022. aastal peaks avaldatama projektikonkurss, mille eesmärk on toetada ettevõtete
digiüleminekut, ja ministri käskkirjaga määratletakse meetmed, et toetada tööliste digioskuste
omandamist. 2022. aastal hakatakse rakendama meetmeid ettevõtete, sealhulgas IKT-ettevõtete
ekspordi toetuseks.

