
Masu lööb, aga annab tööd
Oigusteenuste

turg ilm-
selt ei kasva järgmi-
se 12 kuu jooksul. Ad-

vokaatide töö on oluliselt vä-
henenud tehingute ja inves-

teeringute nõustamise osas,
kuna paljud nendest on eda-
si lükatud ja suur osa kliente
on üldse väga raskes majan-
dusolukorras.

Kuid lisandunud kohtu-
vaidlused, pankrotid ja sa-
neerimised on andnud advo-
kaatidele tööd juurde ja see-

ga ei lange oigusteenuste
turg nii palju kui teised ma-
jandusharud. Suuremad ad-
vokaadibürood tunnetavad
majanduslangust ilmselt tu-

gevamalt, sest tehingute
nõustamisel on nende töös
seni olnud suurem osakaal
kui väiksemates büroodes,
kus kohtuvaidlused on olnud
tihti olulisem osa tööst.

Selleks, et praeguse raske
ajaga toime tulla, on paljud
advokaadibürood alandanud
palkasid ja muid kulusid, na-
gu teisedki ettevõtted. Samal

ajal, kui hoida kulud kontrol-
li all, on oluline kiiresti ko-
handada oma teadmisi vas-
tavalt uuele nõudlusele.

Näiteks kinnisvaratehin-
gute nõustamisele spetsiali-
seerunud advokaadid leiavad

? Aku Sorainen,
Soraineni advokaadibüroo

juhtiv partner

ennast praegu olukorrast,
kus tööd selles valdkonnas
on vähe, aga kohtuvaidlu-
si on jälle palju, ja advokaat
peab kiiresti tuletama meel-
de kohtuprotsessi. Kõige pa-
remini saavadki hakkama
advokaadid, kes suudavad
kiiresti vahetada valdkonda
ja omandada uusi oskusi.

Eesti Advokatuur teeb sa-
mal ajal head tööd, pakku-
des advokaatidele täiendus-
koolitust. Nii on advokaatide

kvaliteetne tugi ettevõtjatele
igas olukorras kättesaadav.

Oigusteenuste turg pöörab
kasvule jälle koos majanduse
üldise toibumisega.

Riikvõib lühemas ajapers-
pektiivis aidata kaasa sel-

lega, et kindlustab Eesti lii-
tumise eurotsooniga ja jät-
kab infrastruktuuriinvestee-
ringuid. Oluline on ka see, et
riik ei pidurdaks majanduse
toibumist. Seda võib teha rii-
gikoguja valitsuse vähene-
nud töövõime, millega kaas-
neb vajalike seaduste, sh eel-
arve vastuvõtmise lükkami-
ne tulevikku.

Majanduse toibumist või-
vad pidurdada ka muudatu-
sed ettevõtete tulumaksus,
mis võivad muuta Eesti vä-

lisinvesteeringute jaoks mit-
teatraktiivseks riigiks ja viia
selleni, et Eesti ettevõtjad vii-
vad varasid Eestist välja.

Kuna kasvav teenuste ja
kauba eksport on tulevikus
ilmselt ainus tee, mis tagab
kasvava heaolu Eestis, tuleks

riigil kujundada strateegia,
milliseid eksportvaldkon-
di siin arendada. Minu arva-
tes võiks Eesti võtta eeskuju
Maltast, mis on samuti väi-
ke riik ja väikse, aga hästi ha-
ritud rahvaga Euroopa aare-

maal. Seega võiks Eesti eks-

port põhineda turismil, IT-
teenustel, kõrge lisaväärtuse-

ga toodete tootmisel, logisti-
kateenustel, aga ka finants-,
tervishoiu- ja koolitusteenus-
tel eelkõige rootslastele ja
soomlastele.

Kolme viimase teenuse
eksport on võimalik, kui
Eesti integreerub rohkem
Põhjamaadega, aga samas
hoiab kinni olemasolevatest
konkurentsieelistest Põhja-
maadega võrreldes, näiteks
madal tulumaks ja lihtne et-

tevõtluskeskkond, ning aren-
dab uusi konkurentsieeli-
seid, näiteks tööjõumaksu-
dele ülempiiri kehtestamine.

Rohkem oleks vaja saa-
ta eestlasi õppima välismaa-
le ja saada Eesti ülikoolides-
se oluliselt rohkem välistu-
dengeid just Põhjamaadest.
Need uued rahvusvahelised
sidemed tooksid ajapikku
Eestisse palju äri ja investee-
rinsniid.

• • Kõige pa-
» » remini
saavad hakkama
advokaadid, kes
suudavad kiiresti
valdkonda vahe-
tada.

? Küsime ettevõtjailt, mis

juhtub nende valdkonnas 12
kuu jooksul. Eelmine kom-
mentaar Vahur Roosaarelt il-

mus 22.07 lehes.


