Iiri minister Eestis: võib öelda, et ma teen siin turu-uuringut
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“Praegu ei ole Eesti taustaga ettevõtete osakaal Iirimaal kuigi suur. See võiks märgatavalt suureneda,” leiab Seán
Sherlock.
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Kahe EL-i piiririigi majandussuhted on praegu tagasihoidlikud ja Iirimaa valitsus võtab
nende parandamist väga tõsiselt.
Eestis on külaskäigul Iirimaa delegatsioon, mida juhib väliskaubandusminister Seán Sherlock. Tema
sõnul peavad Eesti ja Iirimaa kaubandussuhted paranema, sest kahel riigil on väga palju sarnasusi ja
ühiseid huvisid. Minister on Eestis esimest korda, kuid on meie riigist palju kuulnud ja tema
eelhäälestus on igati positiivne. „Eestis on midagi maagilist ja me tahame seda siin näha ja kogeda,”
ütles ta.

Seán Sherlock, mida teie Eesti-visiit tähendab?
See on esimene ministeeriumi tasemel kaubandusvisiit Eestisse. Me oleme siin, et vaadata, kuidas
kahe riigi suhtlust edasi arendada. Peale selle otsime võimalusi, kuidas Iiri ja Eesti firmasid siin- ja
sealpool aidata. Ükskõik mis sektoris.

Ka Iirimaal on tugev IT-sektor, meil on suuremate tehnoloogiaettevõtete
harud.
Iirimaa asub Euroopa läänepiiril ja Eesti on idapiiril ning meil on palju ühist. Näiteks üks meie
tugevamaid sektoreid on IT nagu teilgi. Iirimaal tegutsevad maailma suuremate tehnoloogiaettevõtete
harud. Iirimaa tarkvarasektor on maailmatasemel. Usun, et meil on võimalusi teha koostööd
põllumajandusmasinate, meditsiinitehnoloogia, e-turvalisuse valdkonnas ja mujalgi. Võib öelda, et ma
teen siin turu-uuringut. Iirimaa valitsus võtab suhete parandamist väga tõsiselt.

Iirimaa on Eestile olulisuselt 34. kaubanduspartner. Arenguruumi on veel
kõvasti.
Kindlasti. Eestlased vaatavad riigist välja, meie samuti. Vaatame, kas suudame leida koostöövõimalusi
ka neis sektorites, kus praegu suurt midagi ei toimu. Näiteks töötlevas tööstuses ja kultuuriturismis.
Meil on nüüd ka Iiri-Eesti ärivõrgustik, mille sel aastal lõime. Kui me võrgustikke loome, siis Iiri
valitsus toetab seda. Meie saatkonnal on oluline roll. Praegu pole Eesti taustaga ettevõtete osakaal
Iirimaal kuigi suur. See võiks märgatavalt suureneda.

Iirimaa väliskaubandusminister Seán Sherlock peab Eestit ja Iirimaad sarnasteks – mõlemad on Euroopa Liidu
piiririigid ja mõlemal on tugev IT-sektor – ning usub, et tihedamad sidemed tuleksid mõlemale kasuks.
Foto: Madis Kallas

Mida meil teineteiselt võita oleks?
Meie sõnum on, et Iirimaa võib olla teie firmale hea paik, kust jõuda edasi teistele turgudele, näiteks
USA-sse. Iirimaa ettevõtted tuleksid omakorda Eestisse, et olla lähemal Skandinaavia ja Balti riikide
turgudele. Meil on väike ja avatud majandus ja hea haridusega töötajaskond. Inglise keel on meil
samuti suus. (Naerab.) Sellega ei ole ka Eesti inimestel mingit probleemi.

Iirimaalt võib Eesti firma jõuda edasi teistele turgudele, näiteks USA-sse.
Olen kuulnud, et Eestis on praegu kõneaineks piima töötlemine. Otsite Venemaa ebastabiilsuse tõttu
uusi võimalusi. Iirimaa piimatöötlemissektor areneb väga kiiresti ja seal on palju uuenduslikke ideid.
Meie arvates on võimalik Eesti ettevõtetega koostööd teha. Meil on tugev toiduainetööstus, kus on
koostöövõimalusi. Olemegi siin selleks, et ots lahti teha.

Miks iirlased eriti Eestis ei käi? Teie enda Ryanair teeb siia lendegi.
Usun, et minu visiit suurendab iirlaste teadlikkust teie riigist. Kui keskmise iirlase käest küsida, mis
neile Eestiga seostub, siis on see arvatavasti teie IT-sektori edu, noored inimesed ja modernne riik.
Ent Eestisse tuleku peale tõesti ei mõelda. Samamoodi käib vähe eestlasi Iirimaal. Usun, et me oleme
alles kahe riigi suhete alguses. Meil on Eestis tugev suursaadik ja oleme veendunud, et meie riikide
vahel peab olema tihedam suhtlus. Viin siit Iirimaale positiivseid sõnumeid.

Olete öelnud, et teid vaimustab Eesti. Mis täpsemalt?
Kui me vaatame, kuhu on Eesti jõudnud tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, siis
see on muljetavaldav.

Tegime töid, mida keegi ei soovinud teha. Nägime vaeva. Eestlased on
minu arvates samasugused.

Mulle tundub, et te panite lauale tühja paberi ja kirjutasite Eesti vaatenurgast täiesti uue digitaalse
agenda. Kaasasite siia ka oma haridussüsteemi. Meie püüame sedasama teha. Kui me räägime
Euroopa digitaalsest agendast, siis see algab haridusest. Juba väga varasest east. Eesti on siin
esirinnas. Ma tahan selle kohta siin olles rohkem kuulda.

Kuidas Iirimaa majandusel läheb? Elasite läbi ränga kriisi.
Oleme nelja aastaga majanduse täielikult ümber pööranud. Meil on stabiilne 4%-ne majanduskasv.
Oleme väike, aga edukas riik, kes vaatab väljapoole. Iirimaal on kõrgelt haritud töötajaskond.
Nimetage mis tahes ülemaailmne suurfirma ja võin kinnitada, et neil on haru ka Iirimaal. Maailma
suurimad meditsiinitehnika ettevõtted on Iirimaal. Suurfirmad ei tee selliseid otsuseid, kui nad riiki ei
usu.

Oli aeg, kui eestlased käisid Iirimaal kanu kitkumas. Nüüd on uued ajad ja
võimalused.
Traditsiooniliselt on ka iirlased käinud tööl üle maailma. Me aitasime üles ehitada New Yorgi ja
Londoni. Rajasime mitmel pool maailmas raudteid. Tegime töid, mida keegi ei soovinud teha.
Eestlased on minu arvates samasugused, julgevad väljapoole vaadata ja on töökad. Jah, eestlased
käisid Iirimaal lihttööd tegemas, aga usun, et oleme mõlemad täiskasvanud riigid ja võrdsed
partnerid. Võimalusi on nii siin- kui ka sealpool Euroopat.
Lapsekingades partnerlus
Iirimaa on Eesti olulisuselt 34. kaubanduspartner. Kahe riigi vahelisi tehinguid tehti 2014. aastal 60,6
miljoni euro eest. Eksport moodustas sellest 24,5 miljonit ja import 36,1 miljonit.
Kõige rohkem rändas eelmisel aastal Eestist Iirimaa poole masinaid ja seadmeid ning puitu ja
puidutooteid. Sisse tõime masinaid ja seadmeid, keemiatooteid ning valmistoidukaupu ja jooke.
Eesti Panga andmeil on Iirimaa ettevõtted eelmise aasta lõpu seisuga teinud Eestisse 29 miljoni euro
eest otseinvesteeringuid. Eesti äriregistris oli 2015. aasta aprilli seisuga 90 Iirimaa päritolu Eesti
ettevõtet. Eesti ettevõtted on Iirimaale investeerinud ainult 800 000 eurot.
Iiri turistide huvi Eesti vastu on väike. 2014. aastal ööbis Eesti majutusettevõtetes 2983 iirlast. Ometi
teeb Ryanair Dublini ja Tallinna vahel otselende.
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