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Esimeste kuude põhjal võib oletada,
et tehingute arv on sellel aastal
Eestis 2012. aastaga võrreldes
vähemalt niisama suur või suurem.
Kui varem ofid paljud tehingud
tingitud suuremate kontsernide
soovist kõrvaltegevustest lahti
saada või muust grupi restruktu-
reerimisest, paistavad nüüd tehin-
gute dr/ve^id olema mujal. Mitmed
erakapltaiifondid soovivad oma
ettevõtteid müüa, sest läheneb
fondi realiseerimise tähtaeg.
Samuti on rohkem suuremaid

üfevõtmistehinguid kinnisvara- ja
telekomi sektorites. Hoolimata
sellest, et Euroopa majanduse
väljavaated pole oluliselt muutu-
nud, on Eesti ja Baltimaad näidanud
viimaste aastate valguses stabiil-
set kasvu ja see lisab investoritele
usku. Erinevad uuringud viitavad,
et ettevõtetel on kontodel rohkem
raha kui varem ning see tuleb kas
investeerida või omanikele jagada.

Kus on tehingud?
Sven Papp
advokaadibüroo Raidfa Lejins &
Norcous vandeadvokaat
tehingute ?a ühinguõiguse vald-
konna Juht

Tehingute turu tuntuima analüü-
sH Irma Merger Market andmete!
toimus 2012. aastal Euroopas 7%,
Ida-Euroopas 14% ja Eestis koguni
20% vähem tehinguid kui 2011.
aastai. Arvud iseloomustavad

majandusaktiivsuse jätkuvat ma*
daiseisu ning jäävad seni parimast
aastast 2007 veel kaugele maha.

Tundub, et seni mastiga hak-
kama saanud ettevõtjate üldist
meeleolu iseloomustab loosung
,,saame hakkama", aga meeletut
optimismi kureks taastumiseks,
kasvust rääkimata, ei paista kusa-
gilt. Eestile järgmisteks aastateks
prognoositav ligi 2 ,9% -tine majan-
duskasv kõneleb pfgem vaevalisest
taastumisest kui kasvust.

Üritades leida optimistlikumaid
noote 2013. aastaks, võiks märkida
eurotsooni suhtelist stabiliseeru-
mist ning krediidi kättesaadavuse
paranemist. Kuna tehinguid on

viimaste! aastatel olnud vähem kui
nende kõrgajal (2006/2007),
oodatakse, et ntt mitmedki inves-
teerimisfondid ja erakapital on
sunnitud oma portfellis olevaid et-
tevõtteid lõpuks siiski müüma. Seni
on olnud takistuseks ka suured
hinnaerinevused. Krediidi kätte-
saadavuse paranemine ja järjest
kasvav ajasurve investeeringutest
väljumiseks aktiviseerib tehingute
turgu nii Eestis, Baltikumis kui ka

Euroopas tervikuna.
Ilmselt jätkuvad ka ettevõtjate

konsolideerumisprotsessid Euroo-

pas ja mujai, miile käigus ollakse

üha uuesti sunnitud tõdema, et
kuigi Eestis asuvad tütarettevõt-
ted võivad olla üsna kasumlikud,
on tillukeselt Eesti turult teenitav
kasum siiski kogu kontserni mas-
taabis mikroskoopiline ning kulude
optimeerimise käigus päädib tao-
line tõdemus tihti müügiotsusega.
Samas on see omakorda võimalu-
seks Eesti ..rahvuslikule kapitali-
le" oma ettevõtted tagasi osta.

Ilmselt jätkub ka kodumaine
Konsolideerumfne ning näeme ühi-
nemisi ja ülevõtmisi nii tööstuses
kui loodetavasti ka põllumajandu-
ses. Palju on räägitud ka generat-
sioonide vahetusest ettevõtluses.
Kõigi! 80-ndate! ja 90-ndate! oma
ärile aluse pannud ettevõtjatel ei
pruugi olla väärilisi järglasi, keiteie

oma äri pärandada. Kui siia lisada

ligi hiifiv vanadus, altvedav tervis
või lihtsalt väsimus pidevast ma-
suga võitlemisest, terendab sealt
peaaegu kindei ettevõtte müügi
või ülevõtmise tehing.

Oodatakse, et aastal 2013
ei rauge ka Eesti IT-ettevõtjate
edulugu maailmas - ka see kätkeb
endas kindiasti mõningast kapitali
kaasamlst või ettevõtete müüki.

Baiti Innovatsioonifondil on
valmis 250 miljonit eurot inves-
teeringuteks Baltikumi väike- ja
Keskmise suurusega ettevõtetes-
se. On kindei, et ka see aktiviseerib
majanduskeskkonda ja tekitab
juurde tehinguid. Julgemad Eesti

ettevõtjad on heitmas piiku ka
müügis olevatele põhjanaabrite
ettevõtetele. Ega raha ja tehingud
maailmast kadunud ole. Tundub, et
hetkel on Juuramise aeg" - jõude
seisvat raha on palju, aga müügis
olevaid sobivaid objekte vähe.
Relvad on (aetud ja jahimehed
metsas, küllap kuuleme peatselt
ka paugutamist!


