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Ideed ja arvamused

M
idagi on mäda EEsti finantssüstEE-
mis! mis mõttes? meil on ju tugevad suurpan-
gad, mis on vastu pidanud paljudele kriisidele. 

Libastudes korraks populaarsesse ener-
giasäästlikkuse teemasse, võib Eesti finantssüs-

teemi iseloomustada kui tagurpidi tööle pandud soojuspumpa. 
toimeta nii agaralt kui jaksad, kogu toodetud energia juhitak-
se maja(nduse)st välja. Kuidas nii? sest viimase nelja aasta väl-
tel on Eesti teistele riikidele laenu andnud või tagasi maksnud 
6,5 miljardit eurot, seda on rohkem, kui samal ajal Euroopa Lii-
dult saadud abiraha kokku. samuti on valus vaadata, et vaid 6 
protsenti Eesti pensionifondidesse kogunenud 1,5 miljardist eu-
rost on jäänud Eestisse. Eesti kapital voo-
lab välismaale, samas kui kohalikud ette-
võtted vaevlevad kapitalipuuduses. seda 
ajal, kui Eesti peaks areneva riigina pak-
kuma paremaid kasvuvõimalusi kui are-
nenud turud. 

selline olukord ei ole mõistlik ega jät-
kusuutlik. ma võin paadunud optimisti-
na loota Eesti või Baltimaade ühise kapi-
talituru tärkamist, kuid ma ei usu iial, et suudame kogu maailma 
soojaks kütta nii, et meil endil ka kunagi soe hakkab.

Pool aastat tagasi küsis riik kohtumisel finance Estonia kapi-
taliturgude töögrupiga, milles on nende tõstatatud probleem, pan-
gast ju saab laenu. tõepoolest, pangad on võimelised laene and-
ma, kuid Eesti ettevõtted pole võimelised laenu võtma. seda tões-
tab laenumahtude jätkuv kahanemine viimase nelja aasta vältel. 

suurema osa Eesti tööhõivest annavad väiksed ja kesksuu-
red ettevõtted, kellel pole kunagi olnud varuks suurt kapitalibaa-
si. ilma piisava omakapitalita on aga raske uusi ettevõtteid asu-
tada ja olemasolevaid arendada. Kui pole omakapitali, ei saa ka 
pangast laenu. ilma laenudeta on raske investeerida, ilma inves-
teeringuteta ei saa kasvada, ei saa luua uusi töökohti ega maksta 
rohkem palka. majandus ei kasva nii kiiresti kui võiks, inimeste 
heaolu ei parane.

Pangandus vaid üks osa edukate riikide finantssüsteemist. 
teine pool on kapitaliturud, mis viivad kokku kapitali omanikud 
ja kapitali vajajad, hinnastavad erineva riskiastmega investeerin-
guid ja pakuvad vajaduse korral likviidsust. arenenud pangan-
dussüsteem ja kapitaliturud mitte ei konkureeri, vaid toetavad tei-
neteist. meil on kapitaliturud börsi näol tehnilisel kujul küll ole-
mas, kuid sisulist koostööd kohaliku kapitali ja ettevõtluse vahel 

kahjuks pole. Eesti suurettevõtted on enamasti välisomanduses 
ja rahastavad end välismaalt, start-up’id käivad ka Londonis raha 
järel, samas ei leia väiksed ja kesksuured ettevõtted omakapitali 
peaaegu mitte kusagilt. 

Eestis on kohalikku kapitali siiski kogunenud ja mõistlik 
oleks investeerida oluline osa sellest tagasi just kohalikku majan-
dusse, sest seda tunneme kõige paremini ja selle kasv mõjutab 
meie heaolu kõige otsesemalt. Välisturgudele investeerides tasub 
arvestada, et ilma kohalike olude tundmiseta ja tugeva kohaliku 
kompetentsita on tulemused kurvad. minu isiklik pensionivara 
teises pensionisambas, investeeritud  üle laia maailma, on teeni-
nud kümne aasta jooksul alla 1 protsendi aastas. see näitab, et 

kompetentsi sisse ostmine on kallis lõbu 
ja pärast kulude kandmist ei pruugi loo-
detud tootlust olla.

Head näidet kohaliku kapitalitu-
ru ja kapitali koostöö kasulikkusest po-
le vaja kaugelt otsida. Rootsi tuntud fir-
mad nagu Ericsson, Electrolux, sandvik 
ja Volvo poleks kunagi saavutanud sel-
list globaalset läbimurret, kui kohalikud 

institutsionaalsed investorid ei oleks aktsiabörsi kaudu üleinves-
teeritud kohalikesse firmadesse, toetades nende rahvusvahelist 
laienemist. mitme Rootsi suurfirma nõukogu liikme niklas Jo-
hanssoni sõnul mõistetakse isegi Rootsis, mille sKP on 24 korda 
suurem kui Eesti oma, et vaid välis- või jaeinvestorite panusest 
kapitaliturgude arenguks piisa.

Eestisse investeerimise peamised probleemid kohalike pen-
sionihaldurite jaoks on võimaluste vähesus, madal likviidsus ja 
juhtimisprobleemid. Kuid probleemide kõrvaldamiseks tuleb as-
tuda konkreetseid samme. seda aga ei juhtu enne, kui ka riigi ta-
sandil mõistetakse, et kapitaliturud ei ole mitte kitsa ringkonna 
erahuvi, vaid oluline osa riiklikust infrastruktuurist. Koos pan-
gandusega moodustavad nad edukates riikides ühtse finantssüs-
teemi, millest Eestil on praegu olemas vaid üks pool. 

Kokkuvõttes on kapitaliturge vaja selleks, et viia kokku Ees-
ti kapital ja Eesti ettevõtted. selleks et potentsiaaliga ettevõtted 
saaksid kohapeal finantseeritud ja kohalikud investorid saaksid 
osa nende kasvust. Ja kui meie endi raha leiab tee tagasi koju, siis 
ehk avastavad meid uuesti ka välisinvestorid ning praegune raha 
väljavool muutub taas sissevooluks. Kasinus on küll hea omadus, 
aga olgem ausad, kasv on parem kui kahanemine.                       F

Peeter Saks, Baltcap, juhatuse esimees.

Kellele on vaja  
kapitaliturge?

Peeter Saks

KasInus on Küll hea 
omadus, aga oleme  

ausad: Kasv on parem 
KuI KahanemIne.
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