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Sissejuhatus

Tarkvara ja/või riistvara arendaja

Muu IT ettevõte

Assotsieerunud liige

Telekommunikatsioon

Elektroonika

(18)

(4)

(3)

(2)

(0)

Eesmärk:  
Kaardistada covid19 mõju ITL liikmetele.  
 
Meetod:  
ITL liikmetel paluti täita online-küsimustik. 
 
Vastajad: 
102 ITL liikmest vastas 28, kellest 18 olid tarkvara ja /
või riistvara arendajad, 3 assotsieerunud liikmed, 2 
telekommunikatsioon, 4 muud IT ettevõtted,  
1 vastanu tegevusvaldkonda ei määranud.

67%

15%

11%

7%

0%

Ülevaade



Käibe muutus

Käibe muutus alates riikliku erikorra 
väljakuulutamisest 12. märtsil:  
 
Enam kui pooled vastanuist täheldasid käibe 
langust. 9 ettevõttel on käive jäänud samaks, 
kusjuures 3 ettevõtet täheldas käibe kasvu.

Riiklik eriolukord kuulutati välja 12. märtsil. 
Käive on olukorrast tingituna:

1. Käibe muutus

Langenud

Jäänud samaks

Kasvanud

(16)

(9)

(3)
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11%



Käibe muutus

Tarkvara ja/või riistvara arendajad (18) 
 
Käive on langenud 11 ettevõttel:  
4 vastanut (<10%)  
2 vastanut (20%)  
2 vastanut (30%) 
1 vastanu (50%) 
7 vastanut - Ei oska öelda/vastus puudu 
 
Käive on jäänud samaks: 
6 ettevõttel 
 
Käive on kasvanud: 
 1 ettevõttel (20%)

Muud IT ettevõtted (4) 
 
Käive on langenud:  
1 vastanu (50%) 
 
Käive on jäänud samaks: 
2 ettevõttel 
 
Käive on kasvanud: 
 1 ettevõttel (rohkem kui 100%) Telekommunikatsiooni ettevõtted (2) 

 
Käive on langenud:  
1 vastanu (20%) 
 
Käive on jäänud samaks: 
1 ettevõttel

Assotsieerunud liikmed (3) 
 
Käive on langenud:  
2 vastanut (10%-20%) 
 
Käive on kasvanud: 
 1 ettevõttel (75%)

1. Käibe muutus



Kriisieelne prognoos vs tänane prognoos

Kriisieelne prognoos vs tänane prognoos:  
 
26 ettevõtet on peale kriisi saabumist üle 
vaadanud oma 2020. aasta käibeprognoosid. 
Kui 75% ettevõtteid ennustab langust, siis on 
ka neid, kes leiavad, et kriis 2020. aastal nende 
käivet ei mõjuta (10%), kui ka neid (7%), kes 
ootavad käibe tõusu.

Võrreldes varasemaga oleme muutnud 
oma 2020. aasta käibeprognoosi vastavalt:

2. Kriisieelne prognoos vs tänane prognoos
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75%

11%
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Kriisi tõttu meie 2020. aasta käive tõuseb

Ei oska prognoosida

Kriisil puudub mõju meie 2020. aasta käibele

Kriisi tõttu meie 2020. aasta käive langeb



Kriisieelne prognoos vs tänane prognoos

Kui suur on prognoositav 
2020. aasta käibe langus?

Käibe languseks ennustatakse vastavalt

(8)

(7)

(3)

(2)

(1)
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Langeb 30%

Ei oska öelda

 Langeb 40%

Langeb 20%

Langeb <10%



Eksport

Valdavalt leitakse, et ekspordi osakaalu 
kogukäibest kriis ei muuda (50+% vastanuist) 
ning on märkimisväärne osa ettevõtteid, kes 
leiavad, et ekspordi osakaal tõuseb (29%).  
Vaid 11% ennustab ekspordi osakaalu langust.

Prognoosime, et võrreldes 2019. aastaga, meie
ettevõtte ekspordi kogumaht 2020. aastal:

3. Eksport

Jääb samaks

Tõuseb

Langeb

Ei oska öelda
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Tooteportfell

Enam kui kolmandik ettevõtetest on kriisi tõttu 
tooteportfelli osas muudatusi teinud.

Kriisist tulenevalt oleme teinud muudatusi tooteportfellis:

4. Tooteportfell

Ei

Jah
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Töötajad

82% vastanud ITL liikmetest ei ole tänaseks 
töötajaid koondanud, ainsad koondajad on 
tarkvara ja/või riistvara arendajad. 79% ettevõtetest 
ei ole vähendanud töötajate palku, kuid 40% on 
soovitanud töötajatel võtta välja puhkused või 
saatnud neid palgata puhkusele.

5. Töötajad



Töötajad

Kriisist tulenevalt oleme koondanud töötajaid:

Koondamine

(23)

(5)

82%

18%

Jah

Ei



Töötajad

Kriisist tulenevalt oleme soovitanud töötajatel võtta 
välja puhkused või saatnud neid palgata puhkusele:

Puhkused

(17)

(11)

60%

40%

Jah

Ei



Töötajad

Kriisist tulenevalt oleme vähendanud töötajate palku:

Palgad

(22)

(6)

79%

21%

Jah

Ei



Valitsuse meetmed

5 ettevõtet on valitsuse meetmeid kasutanud 
ning leiab, et nad on neile kasulikud, 13 pole 
kasutanud ning 10 leiab, et meetmed nende 
ettevõtteid ei aita.

Lisaks, pea 70% ettevõtteid sooviks, et valitsuse 
kriisimeetmed oleks tehtud pikaajalisema vaatega.

Kas valitsuse loodud lühiajalised kriisi leevendamise 
meetmed on olnud teie ettevõttele abiks?

6. Valitsuse meetmed
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Kas valitsus peaks tegema kriisimeetmeid ka pikemaajalise vaatega, 
ettevõtetele, kelle äri kriis võib hakata mõjutama nt 6 kuu pärast?
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Ei oska öelda

Ei

Jah

Valitsuse meetmed

6. Valitsuse meetmed



Kriisi pikaajaline mõju IKT’le

Positiivse lõpetusena usub pea 80% ITL liikmeid,  
et kriisist tulenevate muutuste tuules suureneb  
IKT sektori osakaal kogu Eesti SKT’st.

Usun, et kriisist tulenevate muutuste tuules  
IKT sektori osakaal kogu Eesti SKT’st suureneb:

7. Kriisi pikaajaline mõju IKT’le
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ITL abi

Millist abi ootate ITL-ilt kriisist väljumiseks?

Turundus- ja müügitugi välisturgudel

ITL liikmetevahelise koostöö suurenemist 
 
Täiendkoolitused

Kvartaalselt ülevaadet kriisiajal, kuidas ITLi liikmetel läheb

-

-

-

-

8. ITL abi



Võrrelge tulemusi märtsi küsitlusega: 
  
Trendide jälgimiseks võrdle käesoleva uuringu 
tulemusi märtsis läbi viidud uuringuga, kus osales 
15 eesti väikese-keskmise suurusega tarkvara ja/
või riistvara arendusettevõtet:

https://allies.digital/early_crisis_report.pdf

Järeluuring:  
 
Sama küsimuse kordamine kvartaalselt,  
et oleks võimalik näha trende.

Tänud tähelepanu eest!
ITL Covid Uurimus

https://allies.digital/early_crisis_report.pdf

