
Investorikaitse Investor ise otsustab, kas võtab riski või mitte

Eestlaste eelised Valgevenes
Oktoobris

sõlmis Ees-
ti Valgevenega kahe-
poolse investeeringu-

te kaitse ja soodustamise le-

pingu, mis jõustumisel an-
nab Eesti investoritele täien-
davat kindlust võimalike
ootamatuste korral.

Kuuldavasti planeerib
Olympic Casino just sarna-
se lepingu alusel Ukrainalt
kompensatsiooni nõuda, ku-
na riigis keelati kasiinod.
Sarnase (vähemalt teoreetili-
se) aluse oma investeeringu-
te kaitseks saavad siis Eesti
investorid ka Valgevenes. Sa-

mal ajal leidis Eesti ja Valge-
vene suhetes aset veelgi mär-
kimisväärseni sündmus - vä-
lisminister Urmas Paet avas
Minskis Eesti suursaatkon-
na. Selle olulise sammuga
näitas Eesti riik ka investo-
ritele, et jätkab panustamist
Valgevenega suhete arenda-
misse.

Valgevene puhul kritisee-
ritakse tihti sealset poliitilist

? Toomas Prangli, Sorainen,
partner

olukorda. Nõustun, et Valge-
venesse investeerimine on
kindlasti riskantsem kui pal-

judesse teistesse Euroopa rii-
kidesse. Samas ei ole prae-
gune Valgevene sarnane sel-

lega, mis ta oli viis või küm-
me aastat tagasi. Poliitiline
risk on küll olemas, kuid see
ei ole siiski võrreldav näiteks
Ukraina või Venemaa oma-

ga. Üks Valgevenes tegutsev
Saksa investeerimispankur
kommenteeris seda tabavalt:
"Valgevene poliitilist riski ei
saa hinnata. See kas on in-
vestori jaoks aktsepteeritav
või mitte." Kui risk on akt-
septeeritav, siis on võimalik
areneval turul suhteliselt kii-
resti liidriks tõusta.

Hiljuti avaldatud Maailma-
panga uuringu kohaselt on

Valgevene tõusnud viie suu-
rima reformija hulka maail-
mas. Eelmisel aastal oldi 20
parima reformija seas. Järk-
järgult lastakse vabamaks
ka hindu. Suuremate (üle 5

miljoni euro) investeeringu-
te puhul on võimalik investo-
ri ja Valgevene riigi vahel sõl-
mida investeerimisleping,

mille alusel saab eraettevõtja
oma investeeringute eest kü-
sida vastu erinevaid soodus-
tusi nagu näiteks maksuva-
bastust, välistööjõu värbami-
se lihtsustamist jne.

Rahvusvahelise Valuuta-

fondi ja Euroopa Liidu survel

Valgevenele liigub riigi suur-

erastamisprotsess loodeta-
vasti varsti deklaratsioonide
tasemelt tegudele.

Eeltoodud positiivse-
te uudiste valguses ei to-
hiks siiski ära unustada ris-
ke ja takistusi, mida Valge-
vene majandus- ja õigussüs-
teem endaga kaasa toovad.
Bürokraatia, ettearvama-
tus ja suur maksukoormus
on ainult mõned neist. Meie
eelis Lääne-Euroopa investo-
rite ees seisneb selles, et ole-
me eelmisel kümnendil ana-
loogseid makromajanduslik-
ke muudatusi läbi elanud.

Selline kogemustepagas ja
avanev majandus on juba ise-
enesest heaks sünergiaks.

AA Meie eelis
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roopa investorite
ees seisneb selles,
et oleme eelmisel
kümnendil ana-
loogseid makro-
majanduslikke
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