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Toimetas Merili Nael

President Toomas Hendrik Ilves tõdes, et digiseerumisega tekivad uued majandusvaldkonnad,
mis aga hakkavad põrkuma n-ö vana majandusega.

Ilves rääkis ETV saates "Välisilm", et osales möödunud nädalal Šveitsis Davosis maailma
majandusfoorumil paneelis, kus peateema oli nn neljas tööstusrevolutsioon.

"Rääkisin seal ka sellest teemast, millest kaks aastat tagasi vabariigi aastapäeval, et
digiseeruvas maailmas keskklassi võimalused ahanevad ja neil, kellel on arvuti-, matemaatika-,
loodusteaduste oskusi, läheb hästi ja aina paremini, ning kellel need oskused ja teadmised
puuduvad, nende tööpõld ja võimalused vähenevad," rääkis president.

"Davosis oli keskne teema, mida teha, kuidas edasi minna, kui see hakkab toimuma. Sest
niikuinii aina rohkem hakkavad igasuguseid asju tegema arvutid, või siis tulenevalt sellest, mis
toimub kübermaailmas, on uued majandusvaldkonnad nagu firma nimega Uber, mille puhul me
juba näeme, et Euroopas keelatakse ära, sest see põrkub kokku vana majandusega
taksonduse alal. Ja ma eeldan, et me hakkame nägema aina rohkem selliseid kokkupõrkeid
uue ja vana majanduse vahel, sest see vana taksondus ei saa töötada, see mudel töötab
põhiliselt tänu nutitelefonidele ja seda hakkame nägema aina rohkem. Mitte ainult igasuguseid
mikroseadmeid, mis korraldavad meie elu - panevad tule põlema, tellivad toitu," lisas ta.

President tõdes, et uued süsteemid on omakorda haprad ja mida kaugemale arenetakse, seda
haavatavamad ühiskonnad ja riigid on. "Aga see areng on paratamatu," märkis ta.

Ilves rääkis Davosis ka seda, et Euroopa jääb piiriüleses digitaalses kaubanduses teistest
maha. Tema sõnul on digiturul toimetamine võrreldes ühisturuga praegu väga keeruline, kui
mitte võimatu, sest puudub vastav seadusandlus.
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"Võrreldes USA, Hiina ja Indiaga me oleme see üks suur turg, mis ei toimi just digitaalselt. Eriti,
kui näeme pigem ludiitlikku vastuseisu kõigile sellistele arengutele, siis küsimus on selles,
kuidas meie majandus püsib. See puudutab ka meid - kui võimalused noortele andekatele
inimestele on palju suuremad mujal, siis nad lähevad sinna," ütles ta.

Ühtse digituru puudumine on tema sõnul üks suuremaid pidureid Euroopa arengule, kuid selle
arendamine oleks Eesti huvides.

"Eesti on seda teemat üles võtnud enda jaoks, seda kõvasti ajanud, rohkem kui peaaegu ükski
teine riik ja meil on selles küsimuses kompetentsi, teadmisi ja see on meie huvides. Kui mõelda,
mis oli ühisturu eelis - kõik sai omavahel hakata liikuma, ilma takistusteta. See ei kehti
digimaailmas. Aga väikesed riigid olid need, kes said kõige rohkem kasu sellest. Samuti praegu
- mida suurem su turg on, seda kergem on väikesel riigil või väikese riigi ettevõtetel. Praegu me
ei saa üle piiri teha neid asju, mida saame teha päris kaubaga või füüsilise kaubaga. Digituru
arendamine on kindlasti meie huvides ja teiste väikeste riikide huvides," selgitas president.

Eestist rääkides ütles Ilves, et Eesti on üks maailma liidritest e-halduse alal.

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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