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Kuigi eurotsooni majandus-
olukord hoiab ettevõtjaid tu-
leviku mõttes suhteliselt ette-
vaatlikuna, on kriisiga toime-
tulek õpetanud teadmatusega
harjuma ning andnud julgust
ka suurematele ülevõtmiste-
hingutele mõelda.

Balti riikide ettevõtjate seas

teist aastat korraldatud uuring
näitas, et enam kui pooled vas-

tanutest kaaluvad mõne teise
äri ülevõtmist. Seda on aastaga
kümnendiku võrra enam. Osa-
luse müügist huvitatute osa-
kaal pole eelmise aastaga võr-
reldes kasvanud, kuid 37% on
siiski piisav, et järgmise 12 kuu
jooksul võiks tehingute arv
suureneda. Suuremat huvi nii
müügi kui ka ostu vastu näita-
vad üles just Eesti ja Leedu ette-
võtted. Läti ettevõtjad on oma
Balti naabritest ettevõtete üle-
võtmistehingutesse ka varem
loiumalt suhtunud.

Raha ootab. Pea pooled, eelkõi-

ge väike- ja keskmise suuruse-

ga ettevõtted (SMEd) ei tea veel

täpselt, kui suurt osa ettevõt-

test nad oleksid valmis müüma.
Tundub, et paljud neist soovik-
sid äristrateegiat muuta ja vä-
hemasti osaliselt tehtud töö vil-
ju realiseerida, kuid nad on hea

pakkumise lootuses äraootaval
positsioonil.

Suuremat huvi investori kaa-
samise vastu tunnevad ener-
geetika, meedia ja meelelahu-
tuse ning kaubandusega tege-
levad SMEd. Skeptikute osa-
kaal on aastaga 15% kahanenud

ning tervelt 43% ettevõtteid vaa-

tab otsiva pilguga finantsinves-
torite suunal ringi, kaasamaks
neid eelkõige vähemusosaluse

loovutamisega. Lootust süven-
dab see, et suurkorporatsiooni-
del on väidetavalt praeguseks
kontodele kogunenud rekord-
hulk raha, mida investeerimast
on tagasi hoidnud senine eba-
kindlus.

Vähem tehinguid. Viima-
se paari aasta jooksul on Balti-
maades M&A tehingud tulene-
nud suuresti kontsernide poolt
strateegia ülevaatamisest, kus

osa ärivaldkondadega tegele-
mine on otsustatud lõpetada ja
ettevõtted ära müüa. Nüüdseks
on suured ümberkorraldused

lõpetatud ja suuremate tehin-
gute arvukus vähenenud.

Ka globaalselt oli 2012. aas-
ta kolmandas kvartalis inves-

teerimispankadele makstud ta-
sude maht hinnanguliselt väik-
seim pärast Lehman Brothers
finantskrahhi. Sisuliselt tähen-
dab see, et tehingute maht on
jõudnud uude madalseisu - eel-

kõige arenenud riikides.

Suurkorporatsiooni-
del on kontodele ko-
gunenud rekordhulk
raha.


