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RISKIINVESTORID. Alustavatesse ettevõtetesse investeerivate
Euroopa äriinglite juht Paulo Andrez käis Tallinnas.
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enam soosima
kalev
aasmäe
reporter

K

uigi 2012. aasta l loodud
Eesti äriinglite võrgustiku
EstBAN tegevus on tõstnud
Eesti investeeringute ja sisemajanduse kogutoodangu (SKT)
suhte poolest Euroopa riikide
seas esikohale, võib edu hiljuti
Tallinna väisanud Euroopa äriinglite liidu (EBAN) presidendi
Paulo Andreze sõnul kiirelt kaduda, kui riik ei hakka äriinglitele soodustusi pakkuma.
Äriinglid ehk ettevõtjad, kes
investeerivad vaba raha alustavatesse, praegu peamiselt tehnoloogia- ja internetiettevõtetesse,
on Euroopas üha olulisemad riskiraha paigutajad. EBANi andmetel investeerisid nad Euroopas mullu alustavatesse ettevõtetesse 5,5, riskikapitalifirmad
aga 2 miljardit eurot.
Andrez näeb ohtu, et lähiaastatel võivad äriinglite investeeringud Eestis hakata kokku
kuivama.
«Olen näinud mitmeid riike,
kus ingelinvestorite organisatsioonid on teinud esimesel paaril aastal fantastilist tööd. Seejärel saab vanade investorite raha
otsa ning uut põlvkonda uue rahaga peale ei tule. See ei ole jätkusuutlik. Eestil on oht sama
teed käia,» ütles Andrez.
«Eestil on nii palju eeliseid:
teil on globaalsele turule orienteeritud suure potentsiaaliga
idufirmad; te asute mitme kultuuri- ja keeleala keskel; teil on
juba mitu maailmas tuntud edulugu, nagu Skype ja TransferWise. Samas ei ole sellest kasu,
kui midagi ei muutu – kui valitsus ei loo otsustavalt ingelinvestoritele soodsamat keskkonda,»
ütles Andrez. Tema sõnul on nii
käitunud näiteks Taani, Soome
ja Läti, kus äriinglitele on juba
tehtud või on lubatud maksusoodustusi ja -vabastusi.

Euroopa äriinglite liidu president Paulo Andrez.

«Äriinglitele võiks pakkuda
investeeringutelt tulumaksusoodustust, samuti võiks maksusoodustusi kaaluda dividendidele,» tõi EBANi president näiteid.
Finantsvaldkonna era- ja
avaliku sektori huve ühendava mittetulundusühingu FinanceEstonia juhi Aare Tammemäe sõnul on Eesti maksusüsteemi muutmine olnud se-
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ni tabu, kuid kindlasti võiks asjasse puutuvad osalised kokku
saada ning maksusoodustuste
teemat teiste riikide kogemusele toetudes arutada.
«Maksusoodustuste tegemine iseenesest ei ole kole asi. Eeldusel, et maksupoliitika põhipunktid jäävad samaks, võiks
riik teha maksusoodustusi, et
tuua siia rohkem alternatiivset

Kes on äriinglid?
EstBANi tegevjuhi
Heidi Kakko sõnul on
tüüpiline äriingel inimene, kes on omandanud hea ettevõtlus- või juhtimiskogemuse ja mingil põhjusel tunneb sümpaatiat sama valdkonna
alustavate ettevõtete vastu, panustades
neisse lisaks rahale
teadmiste, oskuste ja
kontaktidega.
«Eestis pole need
alati üleliia varakad

inimesed, vaid pigem
entusiastid,» lisas ta.
Mullu investeerisid
EstBANi äriinglid kokku 4,6 miljonit eurot,
investeeringu keskmine suurus oli veidi
üle 56 000 euro. Äriinglite hulk on kärmelt kasvanud – juunis oli EstBANil juba
71 liiget, eelmise aasta alguses alles 25.
Kui paljud edukate
idufirmade asutajad
peavad ise äriingliks

hakkamist loomulikuks, siis traditsioonilistel aladel tegutsevaid ettevõtjaid on
keerulisem äriingliks
meelitada – äriingli
risk on suur ning toetatava ettevõtte tegemistes tuleb pidevalt kaasa lüüa.
«Jõukatel on alati
lihtsam osta kinnisvara või aktsiaid, mis
ei nõua pidevat tähelepanu ja suhtlemist,» rääkis Andrez.

kapitali: äriingleid, era- või riskikapitali. See ei ole riigile liialt
kulukas, samas võib anda tõuke
majanduskasvule,» hindas Tammemäe.
Rahandusministeeriumi kõneisiku sõnul ei plaani Eesti äriinglitele praegu maksusoodustusi luua. Seda, kas teemat kavatsetakse EstBANi ning teiste osalistega arutada, ministeerium ei kommenteerinud.
EBANi presidendi sõnul
võiks Eesti lisaks soodustuste
tegemisele õppust võtta ühest
maailma juhtivast idufirmariigist Iisraelist. Nimelt lõi riik
1990. aastatel riskiraha ligimeelitamiseks fondi, mis lisas igale välismaisele rahapaigutusele
teist sama palju riigi raha.
«Kui Eesti valitsus looks äriinglitele sarnase skeemi ehk lisaks teatud investeeringutele sama suure summa riigilt, oleks
see investoritele tohutu stiimul,» kiitis Andrez.
Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri Anne Sullingu sõnul
on Eesti teadvustanud äriinglite olulisust alustavate ettevõtete rahastamisel ning nende investeeringute kaasamiseks on
plaanis luua riskikapitalifond
koostöös Euroopa Investeerimisfondiga.
«See on kavas üles ehitada nii, et teatud tootluse tasemest alates on äriinglil investorina võimalik teenida proportsionaalselt rohkem kui riigil. See peaks äriinglitele meeldima,» avaldas minister lootust.
Selleks et välismaised äriinglid hakkaks Eesti vastu suuremat huvi tundma, tuleks Andreze hinnangul panustada senisest enam ka Eesti turundamisse ning rahvusvahelistesse kontaktidesse.
«Kui äriingel näeb Eestis
suurepärast investeerimisvõimalust, kuid tal ei ole kohapeal
kedagi, kes sooviks investeerida
temaga koos, siis ta ei too oma
raha Eestisse. Häid võimalusi on
ka mujal väga palju. Selleks et
väljast raha juurde meelitada,
on vaja tugevat kohalikku äriinglite kogukonda,» ütles Andrez ja kiitis EestBANi tehtu eest.
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