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Argo Ideon

  

  

President Toomas Hendrik Ilvese, ärimees Margus Reinsalu ja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse korraldatud Eestist huvituvate välismaalaste kohtumisel tõusid esile tuntud teemad
– lihtsamast Eestisse pääsust ja eestlaste kinnisest loomusest küsimuseni, mis on Eesti
järgmine eesmärk.

      

Kolmepäevase kohtumise raames reede hommikul teaduste akadeemias peetud diskussioon
«Quo vadis, Estonia» algas Ilvese ülevaatega Eesti teekonnast pärast taasiseseisvumist, mis
on nüüdseks jõudnud seisu, kus oleme Põhja-Euroopas kõige lõimitum riik – ELi, NATO,
OECD, Schengeni piirkonna ja uuest aastast ka euroala liige.

  

Ilves peatus muu hulgas Eesti inimeste devalveerimishirmudel, mis nüüd koos euro tulekuga
kõrvale jäävad.

  

  

Tarvis positiivselt eristuda

  

  

Diskussiooni juhtinud Kesk- ja Ida-Euroopa investeerimisspetsialist, Cicero Capitali juht James
Oates ütles, et Eestil on tarvis Ida-Euroopa riikide seas positiivselt eristuda, ning muu hulgas
tõstatas küsimuse siin tegutsevate Rootsi pankade laenupoliitikast. «Pankade sulgemist Eestis
õnnestus vältida, aga nüüd on tarvis, et pangad hakkaksid taas laenama,» leidis Oates.

 1 / 2



"Eesti välissõpru huvitab avatud ja nutikas Eesti", Postimees, 21. august 2010
Laupäev, 21 August 2010 00:00

  

Ta märkis samuti, et eestlaste kohta käivad stereotüübid nn kuumadest Eesti poistest vastavad
ka sageli tõele. Seda, et Eestisse tulles on teisest kultuurist pärit inimestel keeruline
kontakteeruda, märkis ära ka Hiina ettevõtja Michael Liu.

  

Eesti aukonsul Singapuris, aastaid siinsetes ärides tegutsenud Sonny Aswani ütles, et kui
tahame luua tihedamad sidemed Aasia ettevõtjatega, siis tuleb ka nende siiatulek senisest
hõlpsamaks teha. «Eestisse pääsemine peaks olema lihtne ja mugav,» sõnas ta.

  

  

Puudub otselennuühendus

  

  

Aswani pakkus omalt poolt mitmeid ideid, millega Eesti võiks tööd teha. Tema sõnul võiks
Eestis asuda suur konverentsi- ja näitustekeskus, milletaolist lähipiirkonnas ei ole. Samuti võiks
Eesti olla haridus- ja meditsiiniteenuste keskus.

  

Ta tõi näite omaenda riigist, kuhu on asutatud maailma tuntumate ülikoolide filiaalid, nii et Aasia
õppurid ei pea kõrgtasemel hariduse omandamiseks sõitma Ameerikasse, vaid võivad
tudengipõlve pidada lähemal.

  

Samuti tõusis diskussioonis tuntud valuküsimus, et Eestil puudub otselennuühendus maailma
keskustega.
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