MEETME 1.3 SWOT analüüside tulemused
Hetkeolukord – tarbija









Tugevus
Ohutu toidu ja vee kättesaadavus
Info kättesaadavus
Toidusoovitused tarbijale
Pakendi lugemise oskus (“parim enne”)
Eestimaise toidu eelistamine
Märgistamise regulatsioon olemas
Tervishoiu teenuste kättesaadavus



















Võimalus
Õpilastele toiduohutuse alased
teavitusprogrammid (?)
Tehnoloogia areng (IT, tark pakend)
Toidusektori kasv
Tarbija teadlikkuse tõus
Uskumused, moevoolud +
väärtushinnangud
Tervisearengu Instituudi veebiarendus
toiduohutuse osas
Toiduohutuse teemade käsitlemine
meedias










Nõrkus
Puuduvad tarbijate tugevad
esindusorganisatsioonid
Märgistamise lugemise oskus valikute
tegemiseks ( koostis, toitumisalane info)
Puudulik alkoholi märgistuse
regulatsioon
Puudub tarbija harimise süsteem
usaldusväärse infoga (sünnist …)
Toidutekkeliste nakkushaiguste puhul
tarbija ei pöördu arsti juurde
Med.süst mittepaindlikkus
Toidutekkelistest nakkushaigustest
ülevaade puudu
Hinnatundlikkus
Teadlikkus toiduohutusest (5 võtit)
Oht
Hinnatundlikkus
Teadlikkus toiduohutusest (5 võtit)
Uskumused, moevoolud +
väärtushinnangud
Tarbija teadlikkuse puudus
Inimeste piiriülene liikumine
Tarbijaga manipuleeritakse
Infoallikate usaldusväärsus
Käest kätte müük

Hetkeolukord – käitleja
Punasega II sammas
Rohelisega teadus

























Tugevus
Õigusraam olemas
Toimiv järelevalve
Keskmiste ja suuremate käitlejate
toiduohutuse alane teadlikkus
PIP olemas + koolitussüsteem
Suutlikkus tagada toiduohutust
(investeeringud)
Kvaliteetne tooraine
Eesti toidu hea maine ja kvaliteet
Tihe konkurents
Teadmised tehnoloogiast ja arendusest
Ettevõtte sisesed kriteeriumid
(enesekontrolliplaan)
Teadusasutused sh koostöö
Erialaorganisatsioonid olemas
Võimalus
Uued tehnoloogiad
Käitleja seaduskuulekus
Kaubanduse globaliseerumine –
võimalus spetsialiseeruda
Tarbija teadlikkuse tõus
Sertifikaatide arvestamine (vähem
järelevalvet)
EFSA (info kasutamine)
Väikeste käitlejate motivatsioon õppida
Puhta vee ja õhu kättesaadavus →
eksport
Hea geograafiline asend (kliima)
Paindlikud nõuded → lühike tarneahel
























Nõrkus
Importtoodete järelevalve
Tööstus → teaduse rahastus
Väikeste käitlejate toiduohutuse
teadlikkus ebaühtlane
Käitlejate juhendite vähesus
Juhendite kasutamise praktika
Geograafiline asend
Ebaaus konkurents
Toidu eriala spetsialistide puudus
Toidukonsulentide vähesus
Nõuete (muutuste) jõudmine käitlejani
Tarbijale mõistmatud märgid
Ebaausad käitlejad - järelevalve puudu
Erialaorganisatsioonide suutlikkus
Õppekavades toiduohutuse osa väike
Oht
Uued ohud ja sellest tulenevad riskid
Väikekäitlejate kasv → järelevalve
puudulikkus
Tarbija moevoolud
Globaalne majanduskriis
Väike turg
Keskkonnast tulenevad saasteained
Poliitilised mängud (taganemine
riskipõhisusest), riigisisesed nõuded

Hetkeolukord – Administratiivne suutlikkus
Rohelisega teadus









Tugevus
Õigusraam olemas
Järelevalve pädevused paigas
Koostöö partneritega
Teaduspõhisus, riskipõhisus
Spetsialistini jõudmine lihtne
EFSA kontaktpunkt
Laborite üldine tase (akrediteering)
IT arendused (JVIS, PRIA registrid)


























Võimalus
Tarbija ootuste kasv
Koostöö EL tasemel
Turgude surve
Paindlikkus
EFSA, Codex
Bürokraatia vähendamine
BRC, ISO
EL poliitika muutus
Kommunikatsioon










Nõrkus
Ressursside piiratus (inimesed
seadmed)
Teadlaste vähesus
Teaduse eksport väike
Osalemine rahvusvahelises koostöös (ei
kasutata)
Teadusprojektide maht väike
Piiratud teadussisend
Järelkasv
Ressursi riigisisene prioritiseerimine
Riskihindamisalase
teaduskoostöökogemuse puudus
EFSA tööstusuuringute kasutamine
Kommunikatsioon
Tahte puudus
Konsulendid
Teaduskoostöö info liikumine
(MEM ↔TA)
Oht
EL poliitika muutus
Kommunikatsioon
Riigi üldine majanduslik olukord
Teaduskraadiga inimeste vähesus
Uued riskid ja toidupettused
Moevoolud, populism, müüdid
Avalikkuse surve
Katastroofid

