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Toetuskiri valitsuse otsusele osaleda maailmanäitusel Dubais 2020 
 
 
Tööandjad tunnustavad ettevõtlusministrit ning valitsust, kes otsustasid Eesti riigi 
osalemise maailmanäitusel Dubai EXPO 2020.  
 
Valitsuse juures 2016. aastal töötanud majandusarengu töögrupi raport toob ühena seitsmest 
kõige olulisemast tegevusest Eesti majanduse arenguks välja vajaduse “Parandada järjepanu 
Eesti ärikeskkonda ning suurendada Eesti rahvusvahelist atraktiivsust”. 
 
Mida ei tunta, seda ei usaldata, mida ei usaldata, seda ei proovita, rääkimata koostööst, olgu 
selleks riik, toode või turismisihtkoht. On kolm peamist põhjust, miks Eesti riik peaks osalema 
EXPO-l Dubais 2020: e-majanduse buum maailmas ja Eesti hea positsioon e-lahenduste 
pakkujana, maailmanäituse teema sobivus Eesti tänaste tugevustega ning meie riigi vähene 
tuntus maailmas. Uus korraldajate poolt pakutav osalemise mudel on meile taskukohasem ja 
osalemiskulude jaotus riigi ja ettevõtjate vahel peaks olema nüüd jõukohane mõlemale poolele.  
 
Mida osalemine tähendab riigile? Ekspordivõimekus ei saa olla ainult ettevõtjate huvi, sest 
edukad eksportivad ettevõtted toovad riiki ka rohkem maksutulu ning loovad töökohti. Rohkem 
maksutulu tähendab paremaid riigi teenuseid ja võimalusi kodanikule. 2020 toimuval EXPO-l 
Dubais osalevad nii Läti, Leedu kui ka Põhjamaad ning enamus Euroopa riike - tänaseks kokku 
juba 190 riiki üle maailma. Eesti osalemine on oluline riigi maine seisukohalt, aga ka 
perspektiivikas meie konkurentsivõime ja edasiste ärisuhete seisukohalt, eriti Dubais ja Pärsia 
lahe piirkonnas. Meie puudumine EXPO-lt seaks piirkonna kultuuriliste eripärade tõttu ohtu meie 
edasised head suhted piirkonna äriettevõtete ja riikidega.   
 
Mida see tähendab ettevõtetele? 
Esiteks, rohkem võimalusi leida endale EXPO käigus äripartnereid, teiseks, võimalusi EXPO 
korraldamisest juba enne selle avamist kasu lõigata - Eesti ettevõtetele avaneb riigi osalemisest 
teatamise järel võimalus võtta osa ka EXPO erinevatest ettevalmistuse ja läbi viimisega seotud 
hangetest, kuna suur osa EXPO IT-lahendustest ostetakse sisse konkursside abil üle ilma.  



 
 
 
Tööandjad kutsuvad üles kõiki ettevõtjaid panustama Eesti riigi maailmanäitusel 
osalemisse ja väljapanekusse nii rahaliselt kui oma teenuste ja toodetega.  
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