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LÜHIKOKKUVÕTE

SmartCap AS poolt tellitud uuringu eesmärk oli kirjeldada erinevas faasis (loomise,
kasvu- ning laienemise) iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleeme,
analüüsida nende olemust ning hinnata seniste finantsinstrumentide sobivust
ilmnenud probleemide lahendamiseks. Uuring viidi läbi perioodil oktoober 2019 –
jaanuar 2020 Civitta Eesti AS poolt. Uuringu läbiviimisel kasutati kvalitatiivseid ja
kvantitatiivseid meetodeid. Dokumendianalüüsi raames hinnati varasematel
aastatel läbiviidud uuringute tulemusi, et kontrollida eelnevalt tuvastatud
turutõrgete paikapidavust. Uuringu tulemusel selgus, et varasemalt tuvastatud
varase faasi kapitali kättesaadavuse probleemid turuosaliste hinnangul enam ei
kehti.

Iduettevõtete kapitalivajaduse sisulisemaks analüüsimiseks kasutati uuringus
läbivalt Startup Estonia iduettevõtete andmebaasi kantud andmeid oktoober 2019
seisuga ning andmebaasis toodud valdkondade jaotust. Startup Estonia
iduettevõtete andmebaasi on kantud 675 perioodil 2008 – 2019 asutatud
ettevõtet, kes tegutsevad 16 valdkonnas. Uuringus analüüsiti esmalt andmebaasi
kantud iduettevõtete üldiseid majandusandmeid, et saada ülevaade nende
profiilist ja tegevusest. Seejärel viidi iduettevõtete seas läbi veebiküsitlus, millega
koguti andmeid nende seniste kapitali kaasamise kogemuste, tehtud tehingute
ning tulevikuplaanide kohta.

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) on avaldanud andmed 515 (s.o 76%) Startup
Estonia andmebaasi kantud ettevõtte perioodi 2018 – 2019 II kvartali (edaspidi
vaadeldav periood) majandusnäitajate (käive, töötajate arv ja tasutud maksude)
kohta1. MTA andmetel töötas äriregistris registreeritud iduettevõtetes 2019. aasta
II kvartali seisuga kokku 5044 inimest. Sealjuures on nimetatud ettevõtted
deklareerinud vaadeldaval perioodil käivet kokku 534 mln €. Iduettevõtete
majandusnäitajate põhjal selgub, et suur osa neist tegutsevad väga väikeses
mahus (vaadeldaval perioodil ei ole 35% iduettevõtetest käivet deklareerinud või
see on olnud väiksem kui 10 000 €).

Iduettevõtetele suunatud küsitluses osales 101 iduettevõtet 16 erinevast valdkonnast,
kellest enamik (70%) on loomise faasi ettevõtted, mis tegutsevad kuni 9-liikmeliste
meeskondadena (73%). Kuna küsitlusele vastanud ettevõtted olid peamiselt loomise
faasi ettevõtted, siis peegeldavad ka uuringu tulemused pigem loomise faasi
ettevõtete oskusi ja kogemusi kapitali kaasamisel ning kapitalivajaduse määratlemisel.

Küsitluse tulemuste põhjal on iduettevõtted seni oma äri käivitamisse suunanud kokku
275 mln €, kuid kõige sagedamini 140 000 €. Seni on uuringus osalenud iduettevõtted
rahastanud oma tegevust peamiselt eraisikutelt (sh osanikelt) saadud laenudega (65%)
ja riskikapitaliga (49%), sh edukalt kaasanud kapitali nii Eestist kui ka välismaalt (55%
vastanutest). Kõige enam on küsitlusele vastanud iduettevõtted Eestist kapitali
kaasanud ingelinvestoritelt (60%) ning kõige sagedamini on kapitali kaasatud
suurusjärgus 100 000 € - 500 000 € (40%). Välisinvestoritelt kaasatakse kõige
sagedamini kuni 100 000 € ning enim Soome ja Ühendkuningriikide investoritelt.
Iduettevõtete tuleviku kapitalivajadus järgneva kahe aasta jooksul on keskmiselt 2,9
mln € ettevõtte kohta. Kõige suuremat investeeringuvajadust näevad EdTech
valdkonna iduettevõtted, mis võib olla tingitud sellest, et 75% küsitlusele vastanud
EdTech valdkonna iduettevõtetest on loomise faasi ettevõtted, kellest ainult üks on
edukalt kapitali kaasanud. Ettevõtted, kes pole seni edukalt kapitali kaasanud,
soovivad tulevikus kaasata keskmiselt kaks korda rohkem (6,4 mln €) kui edukalt
kapitali kaasanud ettevõtted (2,9 mln €). Kapitali kaasamisega seonduvatest
probleemidest tõid nii Eestist kui ka välisinvestoritelt kaasanud ettevõtted välja sobiva
investori leidmise keerukuse.

Eestist kapitali kaasanud ettevõtete hinnangul on kapitalimahukates valdkondades
vähe investoreid (71% vastajatest) ning välismaalt kaasanud ettevõtted hindavad
kõige olulisemaks probleemiks samuti välisinvestori leidmist (49%), kelle
investeerimisstrateegiaga sobituda (49%). Kapitali kaasamisega seotud probleemide
lahendamisel on iduettevõtted kõige enam kasu saanud valdkonna üritustest (48%)
ning kiirenditest (39%).

1 MTA avalikud andmed ettevõtete tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu kohta. Andmete avaldamise selgitused ja andmestik on kättesaadav: link

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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LÜHIKOKKUVÕTE

Turuosalised leidsid veel, et iduettevõtetesse investeeringute soodustamiseks on
oluline neid võimendada teiste riiklike instrumentidega, näiteks riiklikult
finantseeritud laenu või traditsioonilisematele ettevõtetele kaasinvesteerimise fondi
loomise abil. Kuigi nii investorid kui ka iduettevõtted ise hindasid ebapiisavaks
iduettevõtete teadlikkust kapitali kaasamise kogutsüklist, pole turuosaliste hinnangul
vajalik täiendavate meetmete sisse viimine teadlikkuse tõstmiseks, sest piisab tänaste
tegevuste jätkamisest.

Lisaks kaardistati uuringu käigus üheksa Eesti eduka iduettevõtte rahastuse teekond,
millest viie puhul viidi läbi intervjuu ettevõtte juhiga ning nelja puhul koostati
ülevaade ettevõtte rahastuse teekonnast avalikult saadaoleva info põhjal.

Intervjuude ja kaardistamise tulemusena selgus, et kapitalimahukates valdkondades
tegutsevad ettevõtted rahastasid enda tegevust peamiselt omanike investeeringutest,
põhitegevusest saadavast tulust ning toetustest, samal ajal kui ülemaailmset tuntust
saavutanud ettevõtted nagu näiteks Veriff, Skeleton Technologies ja Starship kaasasid
oma tegevuse rahastamiseks kapitali investoritelt. Kõik kolm ettevõtet kaasasid
investoritelt kapitali seemnefaasis, peamiselt otseinvesteeringu vormis ning
vahemikus 6 – 35 mln € rahastamisvooru kohta.

Eesti iduettevõtete investorite ehk pakkumise poole esindajate hulgas viidi läbi 12
intervjuud, et kaardistada turul valitsevat olukorda ning peamiseid
probleemkohti. Intervjueeritavate poolt loodud fondid on väiksema suurusega
(investeeringuteks planeeritud varade kogumaht ca 276 mln €) ning investeerivad
peamiselt Baltikumi või Põhjamaa turgudel.

Investeerimisinstrumentidena kasutatakse enamasti otseinvesteeringuid ja
konverteeritavat laenu ning valdavalt investeeritakse tarkvarapõhistesse (SaaS ja
B2B lahendused) loomise faasis ettevõtetesse.

Investorid investeerivad enim Business software, services & HR, AdTech &
Creative Tech, FinTech ja CyberTech valdkondadesse. Investeerimisotsuse
tegemisel on kõige olulisemaks teguriks ettevõtte meeskond, mis peab omama
varasemat kogemust kapitali kaasamisel, tegema efektiivselt koostööd ning olema
juhendatav. Lisaks peeti tähtsaks iduettevõtte arengupotentsiaali.

Intervjuude tulemusena selgus, et üldine kapitali kättesaadavus on Eestis väga
hea, kuid siiski tuvastati mitmeid probleemkohti ja väljakutseid. Olulisemate
turutõrgetena tuvastati kapitalimahukate valdkondade (nt teadusmahukad (deep-
tech), riistvara (hardware) ja eluteadused (life science) alarahastatus ja
raskendatud ligipääs kapitalile ettevõtte loomise faasis (kapitalivajadus kuni
100 000 €) ja kasvufaasis (kapitalivajadus alates 1,5 mln €).

Viimaste aastate tehingute statistika põhjal selgus, et oluliselt on suurenenud
välisinvestorite huvi Eesti iduettevõtete vastu – viimasel viiel aastal moodustas
Eesti iduettevõtetesse investeeritud kapitalist 94% välismaine kapital2. Viimastel
aastatel on olulisel määral suurenenud eestimaise kapitali maht. Kuna enamus
Eestis tegevust alustanud fondidest on investorite esimesed fondid, on nende
mahud väikesed (enamik vahemikus 10 – 30 mln €), mistõttu ei saagi eeldada, et
need suudaksid välismaiste pikka aega tegutsenud suurte fondidega
konkureerida, kuid kohaliku investori panustamine Eesti ettevõtetesse suurendab
nendesse investeerimist ka väliste investorite poolt.

2 Statistika pärineb Startup Estonia hallatavast ja Eesti startup kogukonna koostatud iduettevõtete tehingute tabelist 05.02.2020.a. Kättesaadav:  link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csgtaNSl949AumfOBhwhD_S-o7wc1UIhKZdWUS4Vy-Q/edit
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SISSEJUHATUS

Iduettevõtete kiire arengu ja kasvuvõimaluste tagamiseks on oluline nende
vajadustele vastava kapitali pakkumine. Perioodil 2017 - 2018 ei ole Eestis
põhjalikult kaardistatud iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleeme, kuigi
kapitali pakkumine on viimastel aastatel oluliselt suurenenud ja mitmekesistunud.
Käesolev uuring on läbi viidud AS SmartCap tellimusel, eesmärgiga kirjeldada
erinevas faasis iduettevõtete kapitali kättesaadavuse probleeme, analüüsida
nende olemust ning hinnata seniste finantsinstrumentide sobivust esinenud
probleemide lahendamiseks. Uuring on rahastatud Startup Estonia programmi
(EU50651) raames Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Uuring viidi läbi
perioodil oktoober 2019 – jaanuar 2020 Civitta Eesti AS poolt.

Perioodil 2012-2015 teostatud uuringute kohaselt puudus Eestis pakkumine
omakapitali investeeringutele, mis jäävad vahemikku 0,2-3 mln €. Samuti on varem
pööratud tähelepanu, et Eestis on vajadus kohalike väikeinvestorite ja äriinglite
võimekuse tõstmiseks. Varasemalt teostatud uuringud ei ole aga analüüsis
keskendunud iduettevõtete valdkondlikule jaotusele, mistõttu ei ole tekkinud ka
ülevaadet valdkondlikest erisusest. Näiteks on eelnimetatud kapitali vahemik
piisav mõne valdkonna iduettevõtte kapitalivajaduse täitmiseks, kuid mõne
kapitalimahuka valdkonna jaoks mitte, mistõttu pole võimalik eelnevalt läbiviidud
uuringute tulemustest lähtuvalt välja töötada erinevatele valdkondadele sobivaid
lahendusi.

Kapitalituru elavdamiseks on riik loonud mitmeid fondifonde - Balti
Innovatsioonifond I ja II, EstFund ning SmartCapi fondifond – mis pakuvad kapitali
riskikapitali fondidele. Nende kaudu on tegevust alustanud Karma VC, Superangel
ja teised, mis pakuvad rahastust vahemikus 0,05 – 3 mln € peamiselt info- ja
kommunikatsionivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Samuti on aktiivselt
iduettevõtetesse investeerinud ingelinvestorid ning mitmed teised (sh välismaised)
riskikapitalifondid. Seega on viimastel aastatel kapitali pakkumine oluliselt
suurenenud.

2019. aastal investeeriti 47 iduettevõttesse kohalikku kapitali kokku 24,2 mln €, mis
on 77% rohkem kui 2018. aastal ja 416% rohkem kui 2017. aastal.3

Lähtuvalt eeltoodust keskendume käeolevas uuringus nii nõudlusele kui ka
pakkumisele, et luua tervikpilt kapitali nõudluse ja pakkumise vahekorrast Eestis.

Uuringu läbiviimisel kasutati kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid. Uuringus
kasutati läbivalt Startup Estonia iduettevõtete andmebaasi kantud andmeid ning
andmebaasis toodud valdkondade jaotust. Esmalt hinnati dokumendianalüüsi raames
varasematel aastatel läbiviidud uuringute tulemusi, et kontrollida eelnevalt
tuvastatud turutõrgete paikapidavust. Seejärel viidi iduettevõtete hulgas läbi
veebiküsitlus, millega koguti andmeid nende seniste kogemuste ja kapitali kaasamise
tehingute ning tulevikuplaanide kohta. Kapitali pakkumise analüüsimiseks viidi läbi
pool-struktureeritud intervjuud investoritega, mille käigus uuriti nende
investeerimisstrateegiat. Nii küsitluses kui ka intervjuudes paluti hinnata, milliseid
kitsaskohti turuosalised ise on kogenud ja kui olulisteks nad neid peavad. Uuringu
metoodika täpsem kirjeldus on toodud aruande lisas 1.

Käesolev uuringu aruanne annab ülevaate kogutud andmetest ja nende analüüsimise
tulemusel tehtud järeldustest. Aruande esimeses osas analüüsitakse esmalt Startup
Estonia iduettevõtete andmebaasi veebruar 2020 seisuga kantud ettevõtete üldiseid
majandusnäitajaid, et anda ülevaade nende profiilist ja tegevusest. Seejärel
kirjeldatakse iduettevõtete küsitluse tulemusi ning esitletakse peamiseid seisukohti
kapitali nõudluse osas. Teises osas analüüsitakse kapitalituru pakkumist ja investorite
hinnanguid. Aruande kolmandas osas käsitletakse, millised on kõige
potentsiaalikamad kõrgtehnoloogilised valdkonnad ning tuuakse näidisanalüüsid
kolme kõrgtehnoloogilise valdkonna iduettevõtete kohta. Viimases osas on toodud
kapitali nõudluse ja pakkumise võrdluse analüüs, esitatud peamised uuringu
järeldused esinevate kitsaskohtade osas ning välja pakutud võimalikud lahendused.

3 Ibid 2
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53% IDUETTEVÕTETEST TEGUTSEVAD BUSINESS SOFTWARE, SERVICES & HR, ADTECH & 
CREATIVE TECH, FINTECH, HEALTHTECH, LIFE SCIENCES & WELLNESS VALDKONDADES

Startup Estonia iduettevõtete andmebaasi4on kantud 675 perioodil 2008 – 2019
asutatud ettevõtet, kes tegutsevad 16 valdkonnas (vt joonis 1). Kõige rohkem on
ettevõtteid Business software, services & HR (18% kõikidest iduettevõtetest),
AdTech & Creative Tech (15%), FinTech (11%) ja HealthTech, Life sciences &
Wellness (9%) valdkondades. Nimetatud neljas valdkonnas tegutsevate ettevõtete
osakaal on 53% kõikidest iduettevõtetest.

MTA andmetel tegutseb 80% iduettevõtetest Harjumaal. Tartumaal tegutseb 13%
ning 7% iduettevõtetest tegutseb teistes maakondades. Hiiu, Jõgeva, Järva ja Võru
maakondades ei tegutse vaadeldud perioodil ühtegi iduettevõtet.

Eesmärgiga saada parem ülevaade iduettevõtete majandusliku aktiivsuse kohta
analüüsiti Startup Estonia andmebaasis olevate ettevõtete käivet, töötajate arvu ja
tasutud riiklikke makse perioodil 2018 – 2019 II kv. MTA on avaldanud andmed
515 (s.o 76%) Startup Estonia andmebaasi kantud ettevõtte majandusnäitajate
(käive, töötajate arv ja tasutud maksud) kohta vaadeldaval perioodil.5,6

MTA andmetel töötas iduettevõtetes 2019. aasta II kvartali seisuga kokku 5044
inimest. Kõige rohkem töötajaid oli info ja side tegevusalas (2994), mis moodustab
59% kõikide iduettevõtete töötajate arvust. Võrreldes 2018. aasta I kvartali
seisuga on iduettevõtete kogu töötajate arv kasvanud 1567 inimese võrra (kasv
45%). 2019 II kvartali seisuga puudusid töötajad 134 ettevõttes (26%), 186
ettevõttes oli 1-3 töötajat (36%). Üle 50 töötaja oli kokku 16 iduettevõttes (3%).

Vaadeldaval perioodil oli 515 iduettevõtet tasunud tööjõumakse ja makseid kokku
summas 85,6 mln €6. Tasutud tööjõumaksude ja maksete summa on olnud

4 Startup Estonia andmed on oktoober 2019 seisuga. Andmebaas ei ole kõikehõlmav, kuna väga uute iduettevõtete kohta puudub informatsioon.
5 Töötajate arv on MTA andmetes kajastatud kvartali viimasel päeval töötanud isikud töötamise registri andmetel andmete väljavõtmise seisuga.
6 MTA avalikud andmed ettevõtete tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu kohta. 2019. aasta II kvartali andmed on 10.07.2019 seisuga. Andmete avaldamise selgitused ja andmestik on kättesaadav: link
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Advanced Manufacturing & Industry
DeepTech & SpaceTech

AgTech & FoodTech
PropTech & Construction

Gaming
Communication

TravelTech
Transportation & Logistics

EdTech
CyberTech
CleanTech

Consumer products & services
HealthTech, Life sciences & Wellness

FinTech
AdTech & Creative Tech

Business software, services & HR

JOONIS 1. IDUETTEVÕTETE ARV VALDKONDADES  (n=675), STARTUP ESTONIA 
ANDMEBAASI PÕHJAL4

kvartalite lõikes kasvav; võrreldes 2018 I kvartali seisuga on makse tasutud 2019 II kvartalis 6,65 mln € võrra rohkem (kasv ~60,5%). Vaadeldaval perioodil ei ole 139 ettevõtet (27%)
tööjõumakse tasunud ning 139 ettevõtet (27%) on tasunud tööjõumakse 1-10 000 € väärtuses. 21 (4%) iduettevõtet on tasunud vaadeldud perioodil tööjõumakse üle 1 mln € (vt
joonis 33, lisa 2).

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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IDUETTEVÕTETE KOGUKÄIVE VAADELDAVAL PERIOODIL OLI 534 MLN EUROT

407,6 44,9 46,5 11,4 10,8 5,8 6,9

315

84
36 29 19 16 16

2994

433 288 249
77

900

103

Info ja side Kutse-, teadus-
ja tehnikaalane tegevus

Töötlev tööstus Muu Hulgi- ja
jaekaubandus;

mootorsőidukite ja
mootorrataste remont

Finants- ja
kindlustustegevus

Haldus- ja abitegevused

Käive, 2018-2019 II KV (mln eurot) Iduettevõtete arv EMTAK tegevusalade lõikes Töötajate arv, 2019 II KV

Iduettevõtted on MTA andmetel deklareerinud vaadeldaval perioodil käivet
kokku 534 mln €. 7,8 Vaadeldaval perioodil on ettevõtete käive olnud püsivalt
kasvav – 2019 II kv käive kokku moodustas 92,8 mln €, mis on ~11% rohkem kui
2018 I kv käive (s.o 83 mln €). EMTAK 6 tegevusalade lõikes on kõige suuremat
kogukäivet deklareerinud vaadeldaval perioodil info ja side tegevusalas
registreeritud ettevõtted (407,6 mln €); kutse-, teadus- ja tehnikaalases
tegevusalas registreeritud ettevõtted (44,9 mln €) ja töötleva tööstuse tegevusalas
registreeritud ettevõtted (46,5 mln €). Teistes tegevusalades registreeritud
ettevõtete käive on oluliselt madalam. 35% iduettevõtetest ei ole vaadeldud
perioodil käivet deklareerinud või see on olnud väiksem kui 10 000€. 47%
ettevõtetest on deklareerinud käivet vahemikus 10 000 – 500 000 €, kogusummas
30,9 mln € (241 ettevõtte poolt). Suurima osa (83%) kogukäibest moodustavad
~8% (39 ettevõtet) ettevõtete poolt deklareeritud käive summas 444,78 mln €.

MTA andmetel on vaadeldaval perioodil iduettevõtted tasunud riiklikke makse

7 Kui isik ei ole makse tasunud või isikule tagastatud summa ületab tasutud summat, siis on arvestatud tasutud summana null. MTA andmete koosseisu täpsemad on kättesaadavad: link
8 Tegevusalad lähtuvad Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatorist (EMTAK).

JOONIS 2. IDUETTEVÕTETE ARV, KÄIVE JA TÖÖTAJATE ARV EMTAK TEGEVUSALADE LÕIKES (n=515)

kokku 93,3 mln €, millest 92% moodustavad tööjõumaksud7. 7% iduettevõtetest (37
ettevõtet) on tasunud makse üle 500 000 €, kokku summas 71,1 mln € (s.o 76% kogu
tasutud maksusummast). 17% ettevõtetest (86) ei ole vaadeldud perioodil makse
tasunud. Samuti moodustab kõnealusel perioodil info ja side tegevusala käive 76% kogu
iduettevõtete käibest. Kuigi MTA andmetes järgnes ettevõtete arvult kutse-, teadus- ja
tehnikaalase tegevuse ala, siis järgneb töötajate arvult hoopis finants- ja
kindlustustegevuse tegevusala (900 töötajat), mis moodustab 18% kogu töötajate arvust.
Antud valdkonda on registreerinud ennast Transferwise LTD Eesti.

Iduettevõtete majandusnäitajate põhjal selgub, et suur osa neist ei oma reaalset
majandustegevust (24% andmebaasi ettevõtetest ei ole kantud äriregistrisse) või
tegutsevad väga väikeses mahus (vaadeldaval perioodil puudus 35% äriregistrisse kantud
ettevõttel käive või oli see alla 10 000 €). Sellised majandusnäitajad on iduettevõtlusele
iseloomulikud, kuna uudsete lahenduste turule toomisel keskendutakse pigem
tehnoloogia turukõlbikkusele, mitte niivõrd traditsioonilisele ärimahu kasvatamisele.

https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud-kaive-ja-tootajate-arv
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KÜSITLUSELE VASTAS 101 IDUETTEVÕTET, KELLEST ENAMIK (70 %) ON LOOMISE FAASIS

Eesmärgiga uurida iduettevõtete seniseid kapitali kaasamise kogemusi ja nende
hinnanguid kapitali kättesaadavust takistavate tegurite osas viidi ettevõtete hulgas
läbi veebiküsitlus. Veebiküsitlus viidi läbi perioodil 28.10-07.01.2020.
Lisainformatsioon küsitluste metoodika kohta leiab aruande lisast 1.

Veebiküsimustikule vastas kokku 101 iduettevõtet. Vastajatest suurem osa
tegutsevad FinTech (14 iduettevõtet), HealtTech, Life sciences & Wellness (12
iduettevõtet), Business software, services & HR (11 iduettevõtet) ja CleanTech (11
iduettevõtet) valdkondades. Võrreldes vastajate arvu Startup Estonia valdkondade
lõikes iduettevõtete arvuga ilmneb, et enim vastasid küsitlusele AgTech &
FoodTech (31%) ning Advanced Manufacturing & Industry (25%) tegevusalade
ettevõtted.

70% (71 vastajat) küsitlusele vastanutest määratleb enda ettevõtet loomise
faasi, 27% (27) kasvufaasi ning 3% (3) laienemise faasi.9 Enamiku (73%
vastanutest) iduettevõtete meeskondasid koosneb kuni üheksast liikmest, 10-29
liiget on 22% vastanutest. Küsitlusele vastanud iduettevõtted on valdavalt loodud
kahe kuni kolme asutaja poolt (59%).

Iduettevõtted tegutsevad peamiselt väikestes meeskondades. Kuni üheksa
töötajat on 73% küsitluse vastanud iduettevõtetel. Üle kümne töötaja on vaid 27%
küsitlusele vastanud ettevõtetest.

JOONIS 3. VASTAJATE ARV VALDKONDADE LÕIKES; VASTAJATE OSAKAAL 
ETTEVÕTETE KOGUARVUST TEGEVUSALADE LÕIKES (n= 101)

JOONIS 4. IDUETTEVÕTETE MEESKONDADE SUURUSED FAASIDE LÕIKES 
(n= 101)

1
2

3
3
3
3

5
5
5

6
8

9
11
11

12
14

6%
9%

16%
23%
25%
19%

10%
5%
31%

21%
23%

21%
23%
9%

20%
19%

Gaming
TravelTech

Communication
DeepTech & SpaceTech

Advanced Manufacturing & Industry
PropTech & Construction

Consumer products & services
AdTech & Creative Tech

AgTech & FoodTech
Transportation & Logistics

EdTech
CyberTech
CleanTech

Business software, services & HR
HealthTech, Life sciences & Wellness

FinTech

16

43

12

5

10

8

2

1

1 1

Kuni 3 liiget 4-9 liiget 10-29 liiget 30-99 liiget 100+ liiget

Loomise faas

Kasvufaas

Laienemise faas

9 Ettevõtete kasvufaaside määratlus on esitatud Lisas 1. Uuringu metoodika, lk 47.
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LOOMISE FAASI IDUETTEVÕTTED ON OMA TEGEVUST RAHASTANUD PEAMISELT
ERAISIKUTELT SAADUD LAENUDEGA JA RISKIKAPITALIGA

Iduettevõtete vastuste kohaselt oli kõikide ettevõtete müügitulu 2018. aastal
põhitegevusvaldkonnas kokku 92 mln € ning 2019. aasta müügitulu prognoos 19
mln €. Iduettevõtete 2018. aasta müügitulu jäi peamiselt 0-10 000 € vahemikku
(57% iduettevõtetel) (joonis 5). Sama tendents kehtis ka 2019. aasta müügitulu
prognooside puhul, kus 42% iduettevõtetest hindas oma 2019. aasta müügitulu
0-10 000 € vahemikku. Ootuspäraselt esines müügitulude osas iduettevõtete
faaside lõikes erinevusi. Loomise faasi ettevõtete 2018. aasta mediaan müügitulu
oli 0 € (keskmine 18 000 €), samas kui kasvufaasi ettevõtetel oli see 100 000 €
(keskmine 320 000 €) (joonis 6). Laienemisfaasi ettevõtteid osales küsitluses liiga
vähe, et nende põhjal saaks järeldusi teha. 2019. aasta müügitulu prognoositakse
võrreldes 2018. aasta tulemustega tagasihoidlikumalt. Seda ilmestab näiteks
2019. aasta müügitulu prognoosi keskmine väärtus (190 000 €), mis on 720 000 €
võrra väiksem 2018. aasta müügitulu (908 000 €) keskmisest väärtusest. Suur
vahe võib tingitud olla ettevõtete soovist oma 2019. aasta müügitulu mitte
avalikustada. 2019. aasta prognoosides esines faaside vahel samuti erinevusi. Kui
loomisfaasi ettevõtted prognoosisid 2019. aasta müügitulu mediaanväärtusega
6 000 €, siis kasvufaasi ettevõtetel oli müügitulu prognoosi mediaaniks 115 000 €.

JOONIS 5. 2018. A MÜÜGITULU (€) JA 2019. A PROGNOOSITAV MÜÜGITULU (€)
PÕHITEGEVUSVALDKONNAST (n=101) 
50

8 16
7 13

1 5 1

31
11 17 15 20

2 5

0-1000

1001-10 000

10001-50000

50001-100000

100001-500000

500001-1 m
ln

1,1-5 m
ln

> 5 m
ln

2018 müügitulu

2019 prognoositav
müügitulu

LOOMISE FAAS (71%) KASVUFAAS (27%)
4-9 töötajat (61%)

18 000 € keskmine müügitulu

0 € müügitulu mediaan

10-29 töötajat (33%)

320 000 € keskmine müügitulu

100 000 € müügitulu mediaan

JOONIS 6. IDUETTEVÕTETE PROFIILID 2018. A NÄITAJATE PÕHJAL (n=101)

Kõige enam on iduettevõtted oma tegevust rahastanud eraisikutelt, sh osanikelt
saadud laenude (65%), riskikapitali (49%, sh kvaasikapitali 22%) või ettevõtlus-
konkursilt saadud rahalise auhinna (25%) abil (joonis 7). Kõige vähem on kasutatud
tegevuse rahastamiseks laenu finantsasutustelt. Muu rahastusallikana mainisid
iduettevõtete esindajad akadeemilist toetust, omavahendeid, müügitulu,
ühisrahastust (nt Funderbeam’i) ning kiirendit (täpsemalt Startup Wise Guys) ja/või
inkubaatorit. Kõige populaarsemad ettevõtte rahastamise allikate kombinatsioonid
olid riskikapital ja laen eraisikult (23 ettevõtet) ning laen eraisikult ja toetus
Eestist/välismaalt (20 ettevõtet).

JOONIS 7. ETTEVÕTETE SENISED RAHASTAMISE ALLIKAD (n=101)

10
13
15
16

21
25

49
66

Laen finantsasutuselt
Muu

Välistoetus
Laen investorilt

Eesti siseriiklik toetus
Rahaline auhind ettevõtluskonkursilt

Riskikapital, sh kvaasikapital
Laen eraisikult, sh osanikelt endalt



11

IDUETTEVÕTTED ON OMA TEGEVUSSE KOKKU SUUNANUD 275 MLN €

Küsitlusele vastanud iduettevõtted on oma tegevusse kokku suunanud 275 mln €.
Seni ettevõtte tegevusse suunatud erinevate vahendite summa oli kõige
sagedamini vahemikus 100 001 - 500 000 € (joonis 8). Kõige sagedamini on
loomise faasi ettevõtetesse suunatud 100 000 € ja mediaanväärtus on 140 000 €.

Ettevõttesse suunatud rahaliste vahendite suurus kasvab ootuspäraselt koos
ettevõtte kasvufaasiga (tabel 1). Loomise faasi ettevõtted on suunanud oma
ettevõttesse kokku 17,5 mln €, mis teeb ühe ettevõtte kohta keskmiselt
246 000 €. Kasvufaasi ettevõtted on oma arengusse suunanud üle kahe korra
rohkem vahendeid, kogusummas 41 mln € (keskmiselt 1,5 mln € ettevõtte kohta).
Laienemise faasis on investeeritud ettevõttesse ligi neli korda rohkem kui teiste
faaside ettevõtete peale kokku ehk 216,5 mln € (72 mln € ettevõtte kohta).

ETTEVÕTETE 
ARV

SUMMAARNE KESKMINE

HealthTech, Life sciences & 
Wellness 12 26,0 mln € 2 mln €

Business software, services & 
HR 11 12,6 mln € 1,1 mln €

FinTech 14 13,0 mln € 0,9 mln € 

TABEL 2. SENI ETTEVÕTTESSE SUUNATUD VAHENDID (€) KAPITALIMAHUKATE 
VALDKONDADE LÕIKES (n=43) 

SUMMAARNE KESKMINE

Loomise faas 17, 5 mln € 0,25 mln €

Kasvufaas 41 mln € 1,5 mln €

Laienemise faas 216,5 mln € 72 mln € 

TABEL 1. SENI ETTEVÕTTESSE SUUNATUD VAHENDID (€) KASVUFAASIDE LÕIKES 
(n=101)

4

5

28

8

18

7

1

1

9

2

5

2

2

1

3

> 5 mln

1,1-5 mln

500 001-1 mln

100 001-500 000

50 001-100 000

10 001-50 000

1001-10 000

0-1000

Kasvufaas

Loomise faas

JOONIS 8. ETTEVÕTETE RAHASTAMISE VAHEMIKUD (€; n=98)

Enim olid oma tegevusse seni raha suunanud HealthTech, Life sciences & Wellness
(kokku 26 mln €), Business software, services & HR (kokku 12,6 mln €), FinTech
(kokku 13 mln €) valdkondade ettevõtted (tabel 2). Lisaks olid Transportation &
Logistics valdkonna ettevõtted summaarselt rahastanud tegevust 208 mln € ulatuses,
millest üks laienemise faasi ettevõte oli enda tegevust rahastanud 200 mln € ulatuses.
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POOLED KÜSITLUSELE VASTANUD IDUETTEVÕTETEST ON EDUKALT KAASANUD KAPITALI 
EESTIST VÕI VÄLISINVESTORILT
Osalenud iduettevõtete kogemused riskikapitali kaasamisel10 on varieeruvad.
Kokku 55% (56) vastajatest on edukalt kapitali kaasanud Eestist ja/või
välisinvestoritelt, 30% (30) ei ole veel oma tegevusse kapitali kaasanud või on see
protsess veel pooleli ja 15% (15) ettevõtet on proovinud kapitali kaasata, kuid
tehinguni pole jõutud (joonis 9). Kõige sagedamini kaasatud kapitali FinTech,
HealthTech, Life sciences & Wellness ning Transportation & Logistics
valdkondades tegutsevatesse iduettevõtetesse. Samas on Business software,
services & HR ning AgTech & FoodTech valdkondades kõige rohkem ettevõtteid,
kes on kapitali kaasanud kolm või enam korda. Ettevõtted, kes pole veel kapitali
kaasanud või on hetkel kaasamise protsessis, on enamasti (70%) loomise faasi
ettevõtted. Ka 87% kapitali kaasamisel ebaõnnestunud ettevõtetest on loomise
faasis. Ettevõtete, kes pole suutnud kapitali kaasata, 2018. a keskmine müügitulu
oli 9000 €. Samas edukalt kapitali kaasanute 2018. a keskmine müügitulu oli 1,6
mln €. Sellest võib järeldada, et esmase turunõudluse testimine müügi näol on
investoritel oluline kriteerium investeeringute tegemisel. Kapitali kaasamisel
ebaõnnestunud ettevõtted prognoosivad ka 2019. aastasse madalamat müügitulu
(keskmine ca 47 000 €) kui kapitali kaasanud ettevõtted (keskmine ca 252 000 €).
Seega kinnitavad eelmise aasta ja järgmise aasta prognoositavad müügitulu
suurused, et edukas kapitali kaasamine tagab ka jätkusuutliku ja kiirema ettevõte
kasvu.

JOONIS 10. KAPITALI KAASAMISE KORRAD VALDKONDADE LÕIKES (n=50)

1
1
1
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JOONIS 9. KAPITALI KAASAMISE KOGEMUS NII EESTIS KUI KA 
VÄLISINVESTORITELT, ETTEVÕTETE ARV INVESTEERIMISRINGIDE LÕIKES (n=101)

Iduettevõtetest, kellel on ainult Eesti või Eesti ja välisinvestoritelt kapitali kaasamise
kogemus (50 vastajat), on üldjuhul (50% vastanutest) kaasanud kapitali ühe korra (24)
(joonis 10). Kaks korda on kapitali kaasanud 15% vastanutest (15) ning kolm või enam
korda on kaasanud 11% vastanutest (11). Ainult Eestist kapitali kaasanud
iduettevõtted on peamiselt (76%) loomise faasis ning on enamjaolt (64%) kaasanud
kapitali ühe korra. Kõige sagedamini esines sellise profiiliga ettevõtteid HealtTech, Life
sciences & Wellness valdkonnas (4). Eestist ja välisinvestoritelt kapitali kaasanute
profiil faasi kontekstis jaguneb kaheks – pooled (48%) on loomise faasis ning pooled
(45%) on kasvufaasis. Kõige sagedamini on nii Eestist kui ka välisinvestoritelt kapitali
kaasanud FinTech valdkonna ettevõtted (6). Ainult välisinvestoritelt kapitali kaasanud
ettevõtted on kõik (kuus) loomise faasi ettevõtted. Kõige sagedamini oli ainult
välisivnestoritelt kapitali kaasanud CyberTech valdkonna ettevõtted (neli ettevõtet),
mis võib viidata sellele, et Eestist on CyberTech valdkonna ettevõtetel keeruline
kapitali kaasata.

10 Ettevõtte tegevuse finantseerimine tehinguga, kus investor omandab oma investeeringu eest osaluse ettevõttes
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Kõige enam on küsitlusele vastanud iduettevõtted Eestist kapitali kaasatud
ingelinvestoritelt (60% vastanutest) (joonis 11). Vastustelt järgnesid erinevad
fondid (54%), äripartnerid (30%) ning pere ja lähim sõpruskond (28%).

Eestist ja välisinvestoritelt kapitali kaasanud iduettevõttest (23) olid 17%
kaasanud kapitali kombinatsioonina Contriber Ventures ja United Angels’i (2) või
Superangel’i ja United Angels’i fondidest (2). Muu variandi all tõid vastajad välja:
Funderbeam (4), TMT Capital Partners, BlackPearls.vc, Icebreaker.vc, Butterfly
Ventures, EstBAN sündikaat, Hummingbird Ventures, SmartCap.

26% ettevõtetest on Eestist kaasanud alla 100 000 € (joonis 12). Kõige
sagedamini on küsimusele vastanud Eestist kaasanud iduettevõtted kapitali
kaasanud vahemikus 100 000 – 500 000 € (40% vastanutest). Need ettevõtted on
kapitali kaasanud vähemalt kahe investeerimisringiga (55%), millest pooltel
kordadel on kapitali kaasatud ka välisinvestoritelt.

50% küsimusele vastanutest (25 vastajat) on Eestist kapitali kaasanud vähem
kui soovisid ning 48% (24) on kaasanud soovitud mahus. Üks ettevõtte (2%) on
suutnud kaasata rohkem kui nad soovisid. Ettevõtted, kes on kapitali kaasanud
soovitud mahus, on sageli kaasanud kapitali ka välisinvestoritelt (46%) ning
tegutsevad Business software, services & HR valdkonnas (neli ettevõtet).

Iduettevõtted, kes kaasasid vähem kui nad soovisid on peamiselt loomise faasis
(60%), ning on kaasanud kapitali ka välisinvestoritelt (52%). Vähem kui nad
soovisid kaasasid kõige sagedamini FinTech (5 ettevõtet) ja CleanTech (5)
valdkondade iduettevõtted.

KÕIGE SAGEDAMINI ON LOOMISE FAASI IDUETTEVÕTTED EESTIS KAPITALI KAASANUD 
INGELINVESTORITELT VAHEMIKUS 100 000 – 500 000 EUROT
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JOONIS 11. INVESTORID, KELLELT ON EESTIST KAPITALI KAASATUD (n=50)

JOONIS 12. EESTIST KAASATUD KAPITALI SUURUSJÄRK JA OSAKAAL VASTAJATEST 
(n=50)
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Küsitlusele vastanud iduettevõtetest (31 vastajat) olid kõige sagedamini
välisinvestoritelt kapitali kaasatud kuni 100 000 € (13 korda) (joonis 13). 1-3 mln
€ suuruse summa korral kaasati kapitali 2-5 riigist. Küsitlusele vastajatest on 42%
iduettevõtetest kaasanud kapitali rohkem kui ühest riigist. Kõige sagedamini on
iduettevõtted kaasanud kapitali Soome ja Ühendkuningriikide investoritelt
(joonis 14).

Investoritena nimetati: Nestholma OY (FI), Icebeaker.VC (FI), Startupbootcamp
(GB), Hummingbird (GB), Overkill Ventures (LV), Autentica (LV), Janis Rancans (LV),
Latban (LV), IndieBio Accelerator (USA), 3xBit (BR), Marcelo Bradaschia (BR),
Yoshimiti Matsusaki (BR), LIFULL Co., Ltd (JP), Mistletoe (JP), Paulo Andrez (PT),
Darrin Clement (PT), Spaze Ventures (SE), Zenith Family Office (RU) ning Stiina
Lehti (FI).

Vastanute seas oli Eestist ja välisinvestoritelt ning ainult välisinvestoritelt kapitali
kaasanud ettevõtted (31 ettevõtet) peamiselt loomise faasis (58% ettevõtetest)
ning meeskonnad olid peamiselt (61%) 4-9-liikmelised. Enim on Eestist ja
välisinvestoritelt ning ainult välisinvestoritelt kapitali kaasanud FinTech (6
ettevõtet, peamiselt > 1 000 000 € vahemikus), CyberTech (5 ettevõtet, peamiselt
100 000 – 500 000 € vahemikus) ning Business software, services & HR (5
ettevõtet, kõige sagedamini ˂100 000 € vahemikus) ettevõtted.

Ainult välisinvestoritelt kapitali kaasanud ettevõtted on kõik (6) loomise faasis,
kõige sagedamini CyberTech valdkonnas (4) ning kaasanud kapitali 100 000 –
500 000 € vahemikus. Seni on kõnealused ettevõtted enda tegevust rahastanud
peamiselt riskikapitali, sh kvaasikapitali abil (4). Antud ettevõtetel on
ambitsioonikas plaan kaasata järgmise kahe aasta jooksul keskmiselt 3 mln €.

VÄLISINVESTORITELT ON KÕIGE SAGEDAMINI KAASATUD KUNI 100 000 EUROT

JOONIS 13. VÄLISINVESTORITELT KAASATUD KAPITALI SUURUSJÄRK JA 
OSAKAAL VASTAJATEST (n=31)
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JOONIS 14. RIIGID, KUST ON KAPITALI KAASATUD
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JÄRGMISE KAHE AASTA JOOKSUL PLANEERIVAD IDUETTEVÕTTED  KESKMISELT 
INVESTEERINGUNA KAASATA 2,9 MLN EUROT

38% küsitlusele vastanud iduettevõtte vastuste põhjal on neil vaid kuni 1000 €
ulatuses vabasid rahalisi vahendid ettevõtte tegevuse finantseerimiseks.
Iduettevõtete kasutuses olevate vabade vahendite mediaanväärtus oli 10 000 €,
kõige sagedamini vahemikus all 100 000 € (lisa 2 joonis 34). Kõikidel küsitlusele
vastanud ettevõtetel on vabasid rahalisi vahendeid kokku 18,5 mln € (keskmiselt 183
000 €). Kõige rohkem on n-ö vabasid vahendeid oma tegevuse finantseerimiseks
Business software, services & HR (keskmiselt 577 000 €) ning HealthTech, Life
sciences & Wellness (keskmiselt 510 000 €) valdkondade iduettevõtetel, mis võib olla
tingitud sellest, et antud valdkondade ettevõtted on ka ühed edukaimad kapitali
kaasajad. Iduettevõtete tulevikuplaanid täiendava kapitali kaasamiseks on
ambitsioonikad, mis on tõenäoliselt tingitud sellest, et 70% osalenutest on loomise
faasis. Kokku soovivad iduettevõtted kaasata järgmise kahe aasta jooksul
täiendavaid rahalisi vahendeid summas 297 mln € (keskmiselt 2,9 mln €). 28%
ettevõtete investeeringu vajadus järgmise kahe aasta jooksul on 100 000 - 500 000 €
vahemikus (joonis 15). Loomise faasi ettevõtete vajadus kapitali kaasata järgmise
kahe aasta jooksul on summaarselt 173 mln € (keskmiselt 2,4 mln €) ning kasvufaasi
ettevõtetel 88 mln € (keskmiselt 3,3 mln €) (tabel 3). Kõige suuremates summades
planeerivad rahalisi vahendeid kaasata EdTech (87,95 mln €) ning HealthTech, Life
sciences & Wellness (62,10 mln €) valdkondade ettevõtted (joonis 16). Ettevõtted,
kes pole seni edukalt kapitali kaasanud (nt enamus EdTech valdkonna ettevõtetest),
soovivad tulevikus kaasata keskmiselt kaks korda rohkem (6,4 mln €) kui edukalt
kapitali kaasanud ettevõtted (2,9 mln €). Iduettevõtete seniste investeeringute ja
järgmise kahe aasta investeeringute vajaduse võrdlus valdkondade lõikes on toodud
lisa 2 joonis 35.

JOONIS 16. INVESTEERINGUTE VAJADUSED KOKKU JÄRGMISE 2 A JOOKSUL 
TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES, MLN EUROT (n=101)
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JOONIS 15. INVESTEERINGUVAJADUS JÄRGMISE 2 AASTA JOOKSUL (n=101) 
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SUMMAARNE KESKMINE

Loomise faas 173 mln € 2,4 mln €

Kasvufaas 88 mln € 3,3 mln €

TABEL 3. INVESTEERINGUTE VAJADUS  KOKKU JÄRGMISE 2 A JOOKSUL (€) 
KASVUFAASIDE LÕIKES (n=101)
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KAPITALIMAHUKATES VALDKONDADES ON IDUETTEVÕTETEL KEERULINE INVESTORIT 
LEIDA

Varajase faasi kapitaliturul peetakse kõige olulisemaks probleemiks investorite
vähesust konkreetses valdkonnas (71% vastajatest) (joonis 17). Sama põhimõtet
kinnitasid ka välisinvestoritelt kapitali kaasanud iduettevõtted. Nimelt peeti kõige
olulisemateks probleemideks sobivate välisinvestorite leidmist (45% vastajatest)
ning välisinvestorite investeerimisstrateegiaga mittesobimist (45% vastajatest).
Keerukust tegevusvaldkonnas investorit leida tõid ennekõike välja AgTech &
FoodTech, CleanTech, Consumer products & services, DeepTech & SpaceTech ja
HealtTech, Life Science & Wellness valdkondade iduettevõtted (lisa 3 tabel 4).
Analüüsides vastuseid tervikuna on näha, et iduettevõtete jaoks on keeruline
leida enda tegevusvaldkonnas õige profiiliga investorit ning tema
tootlusootusele vastata. Protsessi teeb keerulisemaks ka investeeringu kaasamise
keerukus ja töömahukus (61% vastajatest).
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22
8

23

12
6
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6

Vajaliku informatsiooni leidmine keeruline
Vajalike nõustajate leidmine keeruline

Investorite poolt püstitatud tingimuste täitmine keeruline
Investorite vähesus meie ettevõtte arengufaasis

Kapitalimahukate äriideede jaoks kapitali kaasamine keeruline

Investeeringu kaasamise protsess ning nõustajate kaasamine kulukas
Investeeringu kaasamise protsess keeruline ja töömahukas

Investorite tootlusootustele vastamine keeruline
Investorite investeerimisstrateegiaga mittesobimine

Investorite vähesus meie ettevõtte tegevusvaldkonnas

Oluline probleem Pigem oluline probleem Pigem ei ole oluline probleem Ei ole probleem Ei oska öelda

JOONIS 17. ETTEVÕTETE HINNANGUD PROBLEEMIDE OLULISUSELE EESTI VARASE FAASI KAPITALITURUL, VASTAJATE ARV (n=90)

Nimetatud probleemides kõige vähemoluliseks peeti vajaliku informatsiooni
leidmise keerukust (35% vastajatest) ning välisinvestorite madalat huvi Eestisse
investeerida (30%). Muu vastusevariandi all tõid vastajad esile, et kasvufaasis ning
kapitalimahukates valdkondades on investorit keeruline leida. Lisaks toodi välja
kapitali kaasamise keerukus ettevõtte loomisele eelnevas faasis, kus investorid on
väga riskitundlikud. Veel avaldati muret Eesti startup valdkonna IT-kesksuse osas,
väheste võimaluste osas abi saada kapitali kaasamisel ning investorite madalate
teadmiste osas ringmajanduse kohta.

Kuna küsitlusele vastanud ettevõtted olid peamiselt loomise faasi ettevõtted, siis
peegeldavad esilekerkinud probleemid pigem loomise faasi ettevõtete murekohti
ning kogemusi kapitali kaasamisel.
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EESTI IDUETTEVÕTETEL ON KEERULINE SOBITUDA VÄLISINVESTORITE INVESTEERIMIS-
STRATEEGIATEGA

JOONIS 18. IDUETTEVÕTETE HINANNGUD PROBLEEMIDELE KAPITALI KAASAMISEL VÄLISINVESTORITELT (n=35)

Iduettevõtted, kes on kapitali kaasanud nii välisinvestoritelt kui ka Eestist peavad
kõige olulisemateks probleemideks sobiva välisinvestori leidmist (49%) ning
tema investeerimisstrateegiaga sobitumist (49%) (joonis 18). Kõige sagedamini
esines välisinvestorite leidmisega probleeme CyberTech valdkonnas (44%
valdkonna ettevõtetest), seejuures välisinvestoritelt kapitali kaasamise kogemus
oli enam kui pooltel (55%) CyberTech valdkonna ettevõtetel. Lisaks pidasid
välisinvestorite investeerimisstrateegiaga mittesobitumist kõige keerukamaks
probleemiks AgTech & FoodTech valdkonna ettevõtted (60%).
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Välisinvestorite huvi Eestisse investeerida on madal

Välisinvestorite poolt püstitatud tingimuste täitmine keeruline

Välismaalt kapitali kaasamise protsess on liiga kulukas

Sobivate välisinvestoritega kontakti saamine keeruline

Välisinvestorite investeerimisstrateegiaga mittesobimine

Sobivate välisinvestorite leidmine keeruline

Oluline probleem Pigem oluline probleem Pigem ei ole oluline probleem Ei ole probleem Ei oska öelda

Ülejäänud probleemide raames valdkondade ega faaside lõikes iseloomulikke
erinevusi ei esinenud. Nimetatud probleemidest peeti kõige vähem oluliseks
investorite poolt püstitatud tingimuste täitmist (29%) ning välisinvestorite
madalat huvi Eestisse investeerida (31%). Muu vastuse-variandi all tõid
ettevõtted esile tehnilise asjaajamise (notarid, väärtpaberi-kontod jms) keerukust
ning ajakulukust. Lisaks toodi välja, et teadusmahukate projektide (deep-tech)
valdkonnas on vähe investoreid, millest tingituna on valmisolek loomise faasi
ettevõtetesse investeerida madal.
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JOONIS 19. IDUETTEVÕTETE HINANNGUD OLEMASOLEVATE TEENUSTE TOELE KAPITALI KAASAMISEL (n=71)
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Küsimusele vastanud iduettevõtted on kõige enam saanud kapitali kaasamiseks
kasu valdkonna üritustest (48% vastanutest) ning kiirenditest (39%) (joonis 19).
Täpsemalt pidas 48% kasvufaasi ettevõtteid valdkonna üritusi oluliseks toeks
kapitali kaasamisel. Kõige vähem peavad iduettevõtted oluliseks koolitusi kapitali
kaasamise kohta (28%). Kõige kriitilisemalt suhtusid kõikide teenuste üleselt
teenuste abitegurisse EdTech (38% valdkonna ettevõtetest) ja FinTech (21%)
valdkondade ettevõtted.

VALDKONNA ÜRITUSED JA KIIRENDID AITAVAD IDUETTEVÕTETEL KAPITALI 
KAASAMISEKS ETTE VALMISTUDA

Muu valdkonna all nimetasid vastajad abistavate teguritena mentorit, podcast’e
ning varasemat kogemust. Üldiselt joonistub vastustest välja iduettevõtete
võrdlemisi leige usk nimetatud erinevate teenuste toesse kapitali kaasamisel.
Antud küsimuse muu kategooria all põhjendasid vastajad, et neil ei ole seni
nimetatud teenuseid vaja kasutada olnud, mistõttu ei oska nad ka hinnata nende
olulisust, kuigi kaudselt võib teenustel protsessile positiivne mõju olla. Üks
küsimusele vastaja tõi murekohana esile Eesti erinevate osapoolte madala huvi
investeerida välismaiste asutajatega iduettevõtete algatustesse.
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EESTI IDUETTEVÕTETE KAPITALITURUL TEGUTSEVAD VÄIKSEMA SUURUSEGA JA 
PEAMISELT BALTIKUMI VÕI PÕHJAMAA TURULE INVESTEERIVAD INVESTORID

Iduettevõtete kapitali pakkumise olukorra kaardistamiseks viidi läbi Intervjuud 12
Eestis tegutseva investoriga, kelle varade maht on kokku ca 276 mln €.
Intervjueeritute nimekiri on toodud aruande lisas 5.

Intervjuudest joonistuvad välja levinumate investeerimispiirkondadena Baltikum
(kaheksa investorit) ja Põhjamaad (seitse investorit). Eksklusiivselt Eestile
keskendub kaks investorit. Siinkohal tuleb arvesse võtta ka erinevaid piiranguid
investeeringute tegemisele, näiteks avaliku fondifondi kaudu (sh Euroopa
Investeerimisfondilt) raha kaasanud investorid peavad kas kogu kapitali või teatud
kindla osa suunama just Eestiga seotud iduettevõtetesse. Investorid ise sellist
tingimust piiranguks ei pidanud ning ei arvanud, et see nende tavapärast
investeerimisstrateegiat kuidagi mõjutaks.

Kõik investorid investeerivad koos teiste investoritega, üksinda ettevõttesse
investeerimine on pigem erand. Kaasinvesteeringuid tehakse suuremalt jaolt koos
teiste Eesti investoritega (fondid, äriinglid, eraisikud), aga ka koos
välisinvestoritega, eriti suuremahuliste ja Eestist väljapoole suunatud tehingute
puhul. Kaasinvestoreid valitakse hoolikalt, otsides eelkõige lisaväärtust pakkuvaid
ning sarnase vaatega investoreid, kuna ühisinvesteering eeldab pikaajalist
koostööd. Investeerimis-instrumentidena kasutatakse otseinvesteeringuid ja
konverteeritavat laenu.

Eestis hinnatakse iduettevõtete kapitali kättesaadavust üldiselt väga heaks.
Kapitali on investorite arvates keeruline kaasata teatud valdkonna ettevõtetel ning
kõige varajasema ehk käibe-eelse (kuus investorit) ja hilisema ehk kasvufaasi (kolm
investorit) ettevõtetel. Samas on kapitali kättesaadavus Eestis viimaste aastatega
kordades paranenud. Sellest tulenevalt on kasvanud ka konkurents investorite
vahel, kuid investorid konkurentsi suurenemise mõju enda tehtavatele tehingutele
ei ole täheldatud.

Intervjueeritavad on oma loodud riskikapitali fondidesse raha kaasanud
erinevatest allikatest. Kõige levinumad kaasamise allikad olid Eesti erainvestorid
ja pensionifondid (viis investorit). Mitmed investorid on oma fondi jaoks kapitali
kaasanud erinevatelt välisinvestoritelt, välismaa fondidelt või pere-
varahaldusettevõte (family office). Samuti on kolm fondi hetkel osaliselt
rahastatud fondifondi kaudu EIFi ja KredExi vahenditest.

Intervjuude käigus toodi ka välja, et Eestis on tekkinud mitmeid
investeerimisgruppe (nt endiste iduettevõtete Transferwise ja Pipedrive
töötajatest), kes samuti kohalikele iduettevõtetele kapitali pakuvad. Tihti sellised
tehingud uuringus osalenud investorite lauale ei jõua.

“Kapitali kättesaadavus ei ole Eestis kunagi parem olnud.”
Investor

JOONIS 20. POPULAARSEMAD INVESTEERIMISPIIRKONNAD
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EESTI INVESTORID EELISTAVAD TARKVARA PÕHISEID SEEMNEFAASI ETTEVÕTTEID 

Intervjueeritavate peamiseks investeerimis-valdkonnaks on tarkvarapõhiseid
lahendusi nagu SaaS for B2B pakkuvad iduettevõtted. Tarkvara-ettevõtete eelisena
tõid intervjueeritavad välja nende väiksemat kapitalimahukust ning kiiret
skaleeritavust. Samuti pidasid investorid oluliseks, et tarkvara ettevõtetesse
investeeritud kapital hakkab tulu teenima lühema ajaperioodi jooksul kui näiteks
riistvara ettevõttesse tehtud investeering. Kõige sagedamini toodi
investeerimisvaldkonnana välja FinTechi. Suurel enamusel intervjueeritavatest
puudusid aga spetsiifilisemad valdkonna eelistused, senikaua kui tegu on tarkvaral
põhineva iduettevõttega.

Vaadates aga intervjuudel osalenute poolt tegelikkuses tehtud investeeringute
jaotust erinevate valdkondade vahel, eristuvad selgelt Business software, services
& HR (22%, 25 ettevõtet), AdTech & Creative Tech (15%, 17 ettevõtet), FinTech
(11%, 12 ettevõtet) ja CyberTech (9%, 10 ettevõtet) valdkonnad (joonis 21). Just
nendesse nelja valdkonda tehti kokku 57% tehingutest. Samas ei saa eeldada, et
investorite strateegia ongi suunatud just nende konkreetsete valdkondade
ettevõtetesse investeerimisele, kuna Eestis tegutsevaid iduettevõtteid on samuti
kõige rohkem just nimetatud neljas valdkonnas.

Investorid on välistanud oma investorite poolt / fondi ühingulepinguga piiratud
valdkonnad (relvad, narkootikumid, hasartmängud jne.) ja kapitalimahukad või
riistavaraga seotud valdkonnad. Lisaks välistasid mitmed fondid MedTech, BioTech
ja krüptovaluuta valdkonnad. Peamine välistamise põhjus seisneb investorite
väheses teadmises ja kogemuses antud valdkonnas. Investorid eelistavad teha
esmase investeeringu seemnefaasis (joonis 22). Kasvufaasis raha kaasavaid
ettevõtteid eelistas viis investorit ning enne loomise faasi kapitali kaasavaid
ettevõtteid vaid kaks investorit. Enamasti sisenevad investorid investeeringusse
loomise faasis, mille järgselt tehakse jätku-investeeringuid kuni kasvufaasini. Enne
loomise faasi ettevõtetesse tehakse erandina investeeringuid vaid väga tugevate
tiimide korral.

JOONIS 21. INVESTORITE INVESTEERIMISVALDKONNAD, ETTEVÕTETE ARV 
VALDKONNAS 11

JOONIS 22. INVESTORITE EELISTUSED ESMAINVESTEERINGU TEGEMISEKS
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11 Intervjuudes paluti investoritel tehtud investeeringud jagada samade tegevusvaldkondade lõikes, mida on kasutatud Startup Estonia iduettevõtete andmebaasis.
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INVESTEERINGU OTSUST MÕJUTAB ENIM IDUETTEVÕTTE ARENGUPOTENTSIAAL JA 
MEESKOND

Kui iduettevõtte hinnastatuse tase on turu keskmisest tasemest liiga erinev, võivad investorid otsustada investeeringut mitte teha, kuigi tegu on kõrge potentsiaaliga ettevõttega
(seni praktikas pole esinenud). Samuti võib finantsnäitajates sisalduda teatud ohumärke, mille tõttu investeeringuotsus tegemata jääb. Lisaks eelnevalt nimetatud teguritele, tõid
investorid välja, et pigem eelistatakse mitte investeerida käibe eelsesse ettevõttesse (ettevõtte potentsiaali on raskem hinnata) ja et investeerimisotsuse tegemisel peetakse
oluliseks ka tugevat eelist turul ja konkurentide ees.

Intervjueeritavad pidasid oma investeeringuotsuse tegemisel kõige
olulisemaks iduettevõtte meeskonda (keskmise hindega 9,3). Meeskonnas
hindamisel võtsid investorid arvesse eelkõige nende varasemat kogemust,
juhendatavust ning seda, kui hästi sujuks potentsiaalselt omavaheline
koostöö.

Samuti pidasid investorid investeeringuotsuse tegemisel tähtsaks ettevõtte
arengupotentsiaali, mida hinnati keskmise hindega 8,4. Nii tehakse rohkem
investeeringuid just nendesse ettevõtetesse, millel on kõrge potentsiaal turul
edukas olla ning oma väärtust lühikese aja jooksul kordades (ideaalis 10x)
kasvatada.

Veel peeti mingil määral oluliseks senist ettevõtte käekäiku (6) ja
tegutsemisala (5,9), kuid need ei olnud investorite otsustusprotsessis enam
võtmetähtsusega. Ettevõtte varasema käekäigu põhjal on intervjueeritavate
arvates keeruline hinnangut anda iduettevõtte üldisele potentsiaalile.
Tegutsemisala võib küll tihti olla üheks teguriks, mida investor ettevõtte
potentsiaali hinnates arvesse võtab, kuid sellest olulisem on ettevõtte
arengupotentsiaal ja tiimi suutlikkus see realiseerida.

Iduettevõtete hinnastatuse tase ja finantsnäitajad mõjutasid investorite
investeeringuotsuse tegemisel kuuest tegurist kõige vähem, kuid ka need
tegurid võivad teatud juhtudel oluliseks osutuda.

•

“Põhipõhjus, miks tehing jääb tegemata, on iduettevõtte 
tiimi mitte uskumine”. 

Investor

JOONIS 23. INVESTEERINGU OTSUST MÕJUTAVAD TEGURID
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SUURIMATEKS VÄLJAKUTSETEKS EESTI KAPITALI PAKKUMISE TURUL ON FONDIDESSE 
KAPITALI KAASAMINE JA POLIITILINE EBAKINDLUS

Intervjueeritavad peavad kõige suuremaks väljakutseks kapitali kaasamist fondi
(keskmine hinnang 6,3 palli 10-nest). Kõige sagedamini hinnati selle väljakutse
olulisuseks 7 (mood). Intervjuude käigu selgus, et Eestis on pigem keeruline
iduettevõtetesse investeerivatesse fondidesse raha kaasata. Peamiseks põhjuseks
arvatakse olevat Eesti turu väiksus ning vähene kohaliku kapitali hulk.

Ka lähitulevikus läbi viidava pensionireformi mõju hinnati enamike
intervjueeritavate poolt negatiivseks, kuna pensionireformi tulemusena muutub
iduettevõtetesse investeerivate fondide jaoks raha kaasamine Eestis veelgi
raskemaks.

Juba praegu osalevad pensionifondid turuosaliste arvates liiga vähesel määral
iduettevõtetesse investeerimisel (läbi kohalikesse fondidesse investeerimise) ning
kohalike pankade riskitaluvus iduettevõtetesse investeerimisotsuste tegemisel on
väga madal.

Muu poliitilise ebakindluse tegurit hindasid (keskmine 5,1, mood 3) mõned
investorid samuti suuremaks väljakutseks, peamiselt seoses valitsuse poolt
kehtestatud reeglite muutuste tõttu kõrgelt haritud tööjõu Eestisse toomise osas.
Siinkohal võib aga täheldada intervjueeritavate arvamuste olulist lahknevust – 3
investorit hindasid probleemi väga tõsiseks (hinne >6), samal ajal kui teised
probleemi nii oluliseks ei pidanud (hinne <6).
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JOONIS 24. INTERVJUEERITAVATE HINNANG KAPITALITURU SUUREMATELE VÄLJAKUTSETELE (0- POLE PROBLEEM  10 – SUUR VÄLJAKUTSE)



24

INVESTORID TÕID SUUREMATE PROBLEEMIDENA VÄLJA TEADUSMAHUKATE VALDKONDADE 
ALARAHASTUSE JA TEISTE RAHASTUSINSTRUMENTIDE PUUDUSE INVESTEERINGUTE 
VÕIMENDAMISEKS

Olulisemate probleemkohtadena toodi intervjueeritavate poolt veel välja, et
Eestis on puudus kvaliteetsetest ettevõtjatest (keskmine hinnanguga 5,3), seda
ühelt poolt Eesti riigi väiksuse tõttu kuid teiselt poolt ka kohalike noorte
ettevõtlusalaste teadmiste puudulikkuse tõttu.

Viimase olulisema väljakutsena nimetasid intervjueeritavad investeeringust
väljumise keskkonda (keskmine ja mediaan 5), kuna Eestis on intervjueeritavate
sõnul iduettevõttest väljumine turu väiksuse ja kapitali vähesuse tõttu keeruline.
Eelnevast tulenevalt viiakse enamik Eesti iduettevõtete väljumisi läbi vaid
välisinvestorite osalusel. Samas tõid turuosalised välja, et Eestis ei ole ka võimalik
paremat väljumise keskkonda tekitada, kuna selleks on Eesti kapitaliturg liiga
väike. Samas võib ka selle väljakutse hindamisel märgata intervjueeritavate
arvamuste lahknevust – kolme investori hinnang probleemile oli > 6, samal ajal kui
nelja investori hinnang probleemi tõsidusele oli <4. Ülejäänud väljakutseid ei
pidanud intervjueeritavad olulisteks probleemideks.

Lisaks etteantud väljakutsetele hinnangu andmisele tõid investorid välja ka enda
poolt täheldatud probleeme ja väljakutseid. Järgnevalt on välja toodud valik
investorite poolt nimetatust.

• Eesti iduettevõtete tiimides on vähesed müügi- ja turundusalased
teadmised.

• Paljudel iduettevõtetel on probleeme ära antud osaluste struktuuriga,
mis võib muuta ettevõttesse investeerimise ebaatraktiivseks.

• Eestis on puudus iduettevõtetele pakutavatest toetustest, mis
võimendaks investeeringuid, eriti on vaja toetuseid
teadusmahukamatele ja kõrgtehnoloogilistel ettevõtetel
tootearenduseks.

• Kiirendid peaksid lisaks rahastuse pakkumisele iduettevõtteid ka
sisuliselt rohkem aitama (investorite, mentorite ja partnerite leidmine).

• Välisinvestoritel on Baltikumist ja siinsetest investeerimis-võimalustest
vähesed teadmised.

• Ülikoolid on Eesti iduettevõtete kapitalituruga liiga vähe seotud,
tihedam koostöö võiks eriti aidata teadusmahukas valdkonnas
tegutsevaid iduettevõtteid.

• Kapitaliturul on puudus iduettevõtete arengule kaasa aitavatest
riigipoolsetest meetmetest (riiklik iduettevõtte fond, riiklikud laenud
jne.)
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SUURIMAKS PROBLEEMIKS ON KAPITALIMAHUKATE VALDKONDADE ALARAHASTATUS

Valdav osa turuosalistest leidis, et rakendusteaduse (2), teadusmahukate
projektide (deep tech-i) (3), riistvara (hardware) (4) ja eluteaduste (life science-i)
(5) valdkondades (edaspidi nimetatud ka kui kapitalimahukad valdkonnad) on
Eestis raskem kapitali kaasata. Peamiselt tuleneb see nimetatud valdkondade pika
arendusega seonduvast kapitalimahukusest ja kõrgemast riskitasemest ning
investorite vähesest kogemusest nendes valdkondades. Nimetatud valdkondade
ettevõtete areng on aeglasem, mistõttu pole investeeringud pikast tasuvusajast
tulenevalt atraktiivsed. Samas leiti ka, et Eestis pole nimetatud valdkondade
arendamiseks piisavalt kapitali ja fondid on liiga väikesed, et hakata eraldi selliste
kapitalimahukate valdkondade rahastamisele tähelepanu pöörama. Investorid tõid
samas välja, et kui tegemist on hea meeskonna ja ideega, siis on alati võimalik raha
saada.

Lisaks eelnevatele kitsaskohtadele leidsid turuosalised, et Eestis on keeruline
fondidesse investoreid leida, kuna Eestisse investeerimisel on investoritele seatud
erinevaid piiranguid, mis investeerimisprotsessi raskendavad. Investeerimist
iduettevõtetesse ja fondidesse takistavad otseselt pankade järelvalvega
seonduvad protseduurid, mis välisinvestorite kapitali liigutamist takistavad.
Kaudselt on aeglustatud aga ka kohalike iduettevõtete kasvu, kuna riigi poolt on
kehtestatud piirangud välistööjõu Eestisse toomisele. Pensionireformi pidasid
enamus vastajatest negatiivseks arenguks kapitaliturul, kuna see põhjustab
iduettevõtetele pakutava kapitali hulga vähenemise turul.

Turuosalised leidsid, et idettevõtetel on keerulisem Eestis raha kaasata väga
varajases kasvufaasis, välja arvatud juhul, kui tegemist on kogenud meeskonnaga.
Ühe intervjueeritava arvates võivad teadlikumad kodanikud tulevikus kasutada
oma II pensionisamba raha äriinglitena startupidesse investeerimiseks, mis võiks
varajase faasi ettevõtete rahastamist edendada.

Investoritel on raske investeerida üle 1,5 mln €, kuna kohalike fondide mahud
pole piisavalt suured. Leidub üksikuid erandeid, aga suuremaid summasid
kaasavad Eesti iduettevõtted peamiselt välisinvestoritelt. Tänu välisinvestorite
olemasolule ja nende üha aktiivsemale tegutsemisele Eesti kapitaliturul pole
mitme intervjueeritava arvates tegemist probleemiga, millele liigselt tähelepanu
peaks pöörama. Välisinvestorite abil on võimalik ka küpsemas faasis iduettevõtteid
edukalt rahastada. Välisinvestorite aktiivset tegutsemist Eesti turul näitab ka
turustatistika, mille kohaselt moodustas Eesti investorite kapital Eesti turul tehtud
tehingutest viimasel viiel aastal vaid 6%. Samal ajal võib aga täheldada ka kohaliku
kapitali pakkumise suurenemist, mis eriti kiirelt kasvanud viimasel viiel aastal,
muuhulgas seoses Eesti kohalike fondide tekkega. Kui kohalikku kapitali
investeeriti aastatel 2010 – 2014 iduettevõtetesse keskmiselt 4,8 mln € aastas, siis
perioodil 2015 – 2019 juba 13,1 mln €. 12

Investorite poolt välistatud valdkonnad kattuvad valdkondadega, kus investorite
arvates on kõige keerulisem kapitali kaasata. Taolise kattuvuse põhjuseks saab
pidada liiga suurt kapitalivajadust nimetatud valdkondades kui ka investorite enda
kogenematust.

“Tihti lähevad Eesti iduettevõtted  välismaale kapitali kaasama 
ja Eesti investoriteni ei jõuagi”

Investor

FAAS
• Loomisele eelnev
• Laienemisfaas

VALDKOND
• Riistvara
• Kõrgtehnoloogia
• Kapitalimahukad

JOONIS 25. INVESTORITE SEAS EBAPOPULAARSED VALDKONNAD JA KASVUFAASID

12 Ibid 2
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KAPITALILE ON LIGIPÄÄS PIIRATUD EELKÕIGE LOOMISELE EELNEVAS JA LAIENEMISE
FAASIS

Intervjueeritud investorite valitsemise all olev kogu varade maht on ligikaudu
276 mln €, jäädes samasse suurusjärku kapitali hulgaga, mis 2019 Eesti
iduettevõtetesse investeeriti. Tänase seisuga on investorid ära investeerinud
25%. Koguvaradest 144 mln € ehk ligikaudu 52% investeeritakse Eestisse.
Võrdlusena võib tuua, et teadaolevalt Eestist kapitali kaasanud Eesti
iduettevõtted on seda viimase viie aasta jooksul teinud mahus 64,8 mln €. 13

Joonisel 26 on toodud uuringus osalenud investorite kapitali pakkumise maht
kolme kapitali kaasamise faasi lõikes. Selgelt eristub loomise faas (kaasatakse kuni
0,5 mln €), kus intervjueeritavate poolt on eraldatud kapitali ligi 84 mln €.
Loomise ja kasvufaasi vahel (kuni 3 mln €) on iduettevõtetel kohalikul turul
ligipääs väiksemale hulgale kapitalile, pakkumisel on 50 mln €. Kõige vähem ehk
veidi üle 10 mln € on kapitali pakkumisel laienemise faasis (>3 mln €)
tegutsevatele iduettevõtetele. Joonisel 26 käsitletakse vaid intervjueeritavate
Eestisse planeeritavaid investeeringuid.

Joonisel 27 on kujutatud täpsem rahastamisfaasidele keskendumine investorite
seas. Eesti iduettevõtete kapitaliturul võib täheldada pakkumise
kontsentreerumist vahemikku 0,1 mln € kuni 0,7 mln € esimese
investeerimisvooru kohta. Selles vahemikus kapitali kaasavatel ettevõtetel on
turult sobivaid investoreid leida kõige lihtsam, sest selles vahemikus on kõige
enam kapitali pakkumisel.

JOONIS 27. INVESTORITE FOOKUS ERINEVATES RAHASTAMISFAASIDES

JOONIS 26. EESTI INVESTORITE PAKUTAV KAPITAL KASVUFAASIDE LÕIKES

> 50 000 € > 100 000 € > 500 000 € 1  M€+ 3 M€+

83 510 000 € 

50 480 000 € 

10 115 000 € 

Loomise faas (kuni 0,5 M€) Kasvufaas Laienemise faas

13 Ibid 2
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EESTI IDUETTEVÕTETESSE ON VIIMASTEL AASTATEL INVESTEERINGUID SUURENDANUD 
NII VÄLISMAISED KUI KA KOHALIKUD INVESTORID

Kapitali pakkumine on madalam kuni 100 000 eurot kaasavate ettevõtete jaoks.
Väiksemate summade kaasamisest on reeglina huvitatud loomise faasi
iduettevõtted. Kuna valdav osa Eesti iduettevõtteid on varases kasvufaasis, siis
kohaliku kapitali pakkumise loomine nendesse faasidesse on kohaliku kapitalituru
arengu seisukohalt väga oluline. Samuti võib vähest kohaliku kapitali pakkujate
hulka märgata rahastusvahemikus alates 1,5 mln €, kuid tavapäraselt on Eesti
iduettevõtted suuteliselt kasvufaasis kapitali kaasama välismaalt.

Eesti iduettevõtetel on seega keerulisem kohalikult kapitaliturult raha kaasata
loomise faasi ettevõtetel (kes on huvitatud kaasama alla 100 000 €) ning samuti
laienemise faasi iduettevõtetel, kelle kapitali vajadus ületab 1,5 mln €.

Positiivse trendina saab välja tuua viimase viie aasta jooksul nii kohalike kui ka
välismaiste investorite suuremat huvi kohalike iduettevõtete vastu (Joonis 28). Kui
perioodil 2010 – 2014 investeeriti Eesti iduettevõtetesse keskmiselt 30 mln €
aastas, siis viimase viie aasta keskmine investeeringute kogumaht on ligi 220 mln €
(joonis 28). 14

Välisinvestorite poolt kohalikesse ettevõtetesse Investeeritud summad on siiski
kiiremini suurenenud kui Eesti investorite poolt investeeritud summad, mille
tulemusena on viimaste aastatega vähenenud eestimaise kapitali osakaal. Viimase
viie aasta jooksul moodustab kodumaine kapital iduettevõtetesse investeeritud
kogukapitalist keskmiselt ligikaudu 8% (eelnevate viie aasta keskmine oli 22,4%). 14
Taolist muutust võib aga pidada pigem positiivseks arenguks, kuna see tuleneb
peamiselt välismaa investorite ja fondide suurenenud huvist Eesti iduettevõtete
vastu, mis omakorda on muutnud Eesti iduettevõtete rahastamist lihtsamaks ja
efektiivsemaks. Samuti on toimunud suur tehingute arvu kasv ning kohaliku
kapitali mahud on viimastel aastatel kasvama hakanud. Seega on viimastel
aastatel kapitali pakkumine oluliselt suurenenud – 2019. a. inveseeriti 47
iduettevõttesse kohalikku kapitali kokku 24,2 mln €, mis on 77% rohkem kui 2018.
aasta ja 416% rohkem kui 2017. aastal3.

14 Ibid 2
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INVESTORITE HINNANGUL ON EESTIS KÕIGE SUUREMA POTENTSIAALIGA 
VALDKONDADEKS DEEPTECH, FINTECH JA BIOTECH

Intervjueeritud investorite hinnangul pole Eestis täna väljakujunenud
rahvusvaheliselt edukaid lugusid kõrgtehnoloogilistes ja teadusmahukates
valdkondades tegutsevatest ettevõtetest. Edulugude näol on tegemist pigem SaaS
ja B2B ärimudelit kasutavate FinTech ettevõtetega, kuid ei saa öelda, et Eestil
oleks just nendes valdkondades eelis. Näidetena rahvusvahelist edu saavutanud
ettevõtetest nimetati kõige sagedamini Transferwise, Veriff, Monese ja Starship,
millest ainult Starshipi võib liigitada kõrgtehnoloogiliseks ettevõtteks.

Kõige enam toodi investorite poolt Eesti kõige suurema potentsiaaliga
valdkondadena välja deep-tech (viis intervjueeritavat), FinTech (neli
intervjueeritavat) ja BioTech (kolm intervjueeritavat) (joonis 29). Lisaks toodi kahe
intervjueeritava poolt välja materjaliteaduse valdkond. Mitmed investorid näevad
tulevikus suurt potentsiaali aga ka näiteks tervise ja personaalmeditsiiniga seotud
valdkondades.

Investorite arvates ei tähenda valdkonna kõrge potentsiaal aga seda, et Eestis
tuleks antud valdkondi eelisarendada. Näiteks deep-tech valdkond on enamike
investorite arvates selleks liiga kapitalimahukas, et hakata just selles valdkonnas
tegutsevaid ettevõtteid rohkem toetama. Eestis paneb teatud iduettevõtte
valdkondadele piirangu riigi väiksus ning kohaliku kapitali ja investorite vähesus.
Mitmed investorid leidsid, et üldiselt on taolistel teadusmahukates valdkondades
tegutsevatel ettevõtetel keeruline kiirelt kasvada, kuna Eestis puudub selleks
nõutud tasemel teadustegevus ja teadussiire. FinTech valdkonnas on Eestis edukad
oldud ka tulenevalt sellest, et valdkond ei ole Eestist raha kaasamiseks liiga
kapitalimahukas ja ei nõua maailmaklassi kuuluva teadustegevuse olemasolu, mille
rahastamiseks Eestis kapital puudub.

Deep-tech 
(5) FinTech (4) BioTech (3) Teised

JOONIS 29. SUUREMA POTENTSIAALIGA VALDKONNAD JA EDULUGUDE
NÄITED (MAINIMISTE ARV)

Kõrgtehnoloogiliste valdkondade ettevõtetest toodi intervjuude käigus lisaks
Starshipile välja ka Skeleton Technologies ja Cleveron, kuid samas leiti, et need
ettevõtted pole veel rahvusvahelist edu saavutanud, kuigi potentsiaal selleks on
olemas. Samuti toodi suure potentsiaaliga ettevõtetena välja Bolt, Click & Grow,
COMODULE, Pipedrive ja Fortumo.

Veriff (5)
Starship (3)

Skeleton 
Technologies 

(1)

Transferwise 
(6)

Monese (3)
Fortumo (1)
Pipedrive (1)

Ei nimetatud

Cleveron (2)
Click  & Grow

(1)
COMODULE 

(1)
Snackable (1)

Bolt (1)

Järgnevatel slaididel on toodud põhiline info ja rahastuse teekonna kaardistus
edukate Eesti iduettevõtete kohta. Esile toodud ettevõtted kuuluvad
CyberTech, Hardware või CleanTech valdkondadesse, kus on reeglina
keerulisem Eestis raha kaasata kui teistes valdkondades.
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CYBERTECH - THREOD SYSTEMS OÜ 15

15 Ülevaade koostatud Threod Systems OÜ tegevjuhiga tehtud intervjuu põhjal 

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CyberTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Omanike enda vahendid, 
müügitulu ja toetused

• Käive 2018. a oli 2,7 mln €, kahanedes võrreldes 2017. a 17%
• Kasum 2018. a 50 000 €, kahanedes 2017. a võrreldes 30%
• Töötajate arv 2018. a oli 39, kasvades 2017. a võrreldes 77%

Peamised tegurid ettevõtte arengus:
• Kaitsetööstussektoris on keeruline alustada, seda peamiselt tulenevalt

olemasolevatest suurtest tegijatest turul ning ka välisriikide turukaitsest.
• Ettevõtte jaoks on väljakutseks olnud tellimuste täitmiseks vajalike

pangagarantiide saamine, mille saamisel võiks kaitsesektoris tegutsevatele
ettevõtetele abi pakkuda KredEx.

• Kaitsesektoris tegutsevate iduettevõtete raha kaasamise võimalused on
piiratud, tulenevalt fondide keelust relvadega seotud ettevõttesse investeerida.

Threod Systems on saanud mitmeid toetusi, millest tähelepanuväärsemad on EAS
ettevõtete arenguprogramm mahus miljon eurot aastal 2018. Lisaks on Threod
Systems oma toodete väljaarendamiseks saanud ka riiklikke toetusi
Kaitseministeeriumilt.

Ettevõtte hinnangul on Eesti turul kapitali kättesaadavus kaitsesektoris ja
teadusmahukates valdkondades tegutsevatel ettevõtetel ebapiisav. Peamiselt
tuleneb vähene kättesaadavus fondide keelust investeerida relvade tootmisega
tegelevatesse ettevõtetesse ning ka sellest, et paljude investorite jaoks võib antud
sektoris tasuvusaeg olla liiga pikk. Sellest tulenevalt on Threod Systems oma tegevuse
rahastamiseks kasutanud omanike vahendeid ning taotlenud raha toetusmeetmest nii
EL-i kui ka Eesti riigi tasandil. Lisaks on ettevõtte kiire kasvu aluseks olnud hea
finantssuutlikkusega omanik, kes on ettevõtte tegevusse oma vahenditega
panustanud.

Threod Systems OÜ on spetsialiseerunud mehitamata õhusõidukite süsteemide
(UAS) väljatöötamisele, tootmisele ja kasutamisele, mis on loodud teabe
kogumiseks ja kasutamiseks sõjalistes, riiklikes ja tsiviilrakendustes.
Threod Systems OÜ alustas tegevust 2012. aastal, mil ettevõte loodi.
Arendustegevus algas 2013 Viimsi tehases, mida rahastati ettevõtte osanikelt
saadud kapitali abil. Esimene tulu valmis toote müügist saadi 2015. aastal.
Ettevõtte müügitulu on alates selles ajast märkimisväärselt kasvanud, jõudes 2018.
aastaks 2,7M €-ni. Ettevõte on viimastel aastatel keskendunud oma tegevuse
laiendamisele väljaspool Eestit, müües oma tooteid teiste seas näiteks ka
Araabiamaades ja Aafrikas.

Koostöölepe USA 
ettevõttega MAG Aerospace

Viimsi tehases alustati 
arendusstegevust

Käive >2,7 mln €
Töötajate arv >40

Toodangu müügi kasv 
Araabiamaades ja Aafrikas

Threod Systems 
OÜ asutamine

Esimene 
müügitehing

EU SESAR Grant

201920162012

EAS ettevõtete 
arenguprogrammi toetus 

1 mln €

66 815 €
Kaitseministeeriumilt 

toetus

2014

H2020 SME PH1 
toetus 71 500 €

Plaanis taotleda 
H2020  SME PH 2 

toetust

39 000 €
Kaitseministeeriumilt 

toetus

199 899 €
Kaitseministeeriumilt 

toetus

2018
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CYBERTECH - GUARDTIME AS 16

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CyberTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Kapitali kaasamine investoritelt ja 
toetused

• Käive 2018. a oli 6,55 mln €, kasvades võrreldes 2017. a 41%
• Kahjum 2018. a oli 405 000 €, võrreldes 2017. a 455 000 € suuruse 

kahjumiga
• Töötajate arv aastal 2018 oli 62, kasvades 2017. a võrreldes 32%

Guardtime on plokiahela tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja,
mis aitab tuvastada erinevates digitaalsetes andmetes ja tarkades seadmetes tehtud
muudatusi ja selle tulemusena pakkuda e-ühiskonnale usaldusväärseid ning
läbipaistvaid lahendusi.

Guardtime´i tehnoloogiat on integreeritud paljudesse Eestis kasutatavatesse e-
teenustesse, nagu Riigi Teataja, kinnistusraamat, äriregister jm. Samuti teeb ettevõte
koostööd nimekate rahvusvaheliste institutsioonidega nagu maailma suurim
kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin, USA sõjavägi, tehnoloogiaettevõte Ericsson
jt.

Ettevõtte peamisteks rahastusallikateks on olnud kapitali kaasamine investoritelt,
mille tulemusena on ettevõte saanud rahastust üle 8 mln €. Lisaks investoritele on
ettevõtte arengusse pansutanud Euroopa innovatsiooninõukogu, mis toetas ettevõtte
tegevust ligi 2 mln €. Tänaseks on Guardtime AS koos oma sidusettevõtetega
kujunenud maailma juhtivaks blockchain tehnoloogiat arendavaks ettevõtteks, seda
nii käibe, töötajate arvu kui igapäevases kasutuses olevate integratsioonide poolest.

Koostöö algus 
China Telecom-iga Käive > 6,5 mln €

Koostöös Leviraga tuuakse turule 
andmehoiu- ning 
varundusteenus

Guardtime AS 
loomine

2015 20192011

1,8 mln € kapitali 
kaasamine

6,5 mln € kapitali 
kaasamine  

2006 2014 2018

Algab ESA ja 
Guardtime-I 

koostöö

Horizon phase 2 
toetus  1,9 mln €

Käive > 4,5 mln €

16 Ülevaade koostatud avalike andmete info põhjal 

Guardtime AS on asutatud aastal 2006 ning ettevõttel on kontorid Šveitsis,
Tallinnas kui ka Tartus. Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on elektrooniliste
andmete elütsükli ja terviklusega seotud tarkvara ja lahenduste arendus ning
Guardtime KSI blockchain infrastruktuuri arendus ja haldus.
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CYBERTECH - VERIFF OÜ 17

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CyberTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Kapitali kaasamine investoritelt

• Käive 2018. a oli 485 000 €, kasvades võrreldes 2017. a 227%
• Kahjum 2018. a oli 1,38 mln €, võrreldes 2017. a 118 000 € suuruse

kahjumiga
• Töötajate arv aastal 2018 oli 64, kasvades 2017. a võrreldes 276%

Veriffi kliendid tegutsevad peamiselt fintechi-, jagamismajanduse ja e-kaubanduse
valdkonnas Berliinis, Londonis, New Yorgis, San Franciscos, Viinis ja teistes
suurlinnades üle maailma.

Ettevõte on oma tegutsemisaja jooksul kapitali kaasanud mitmel korral, kokku
ligikaudu 10 mln € ulatuses. Ettevõttesse on teiste seas investeerinud Mosaic
Ventures, Y Combinator, SV Angel, ACE & Company, LIFT99, Superangel, Taavet
Hinrikus, Ashton Kutcher, Paul Buchheit, Elad Gil, Sten Tamkivi, Jaan Tallinn, Ragnar
Sass, Gustaf Alstromer, Anu Harihara, endine LexisNexise tegevjuht Andrew Prozes ja
paljud teised.Veriff OÜ on 2015. aastal asutatud tehnoloogiaettevõte, mis pakub isikusamasuse

tuvastamise teenust. Veriff kaitseb ettevõtteid ja nende kliente
identiteedipettuste ja -varguste eest. Isikusamasust tuvastatakse automaatselt
tehisintellekti abil analüüsides tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid.
Veriffi peakontor asub Tallinnas, lisaks on ettevõttel kontor ka Tartus. Novembris
avas Veriff kontori ka Ameerika Ühendriikides New Yorgis. Kokku töötab Veriffis
2019. aasta lõpu seisuga enam kui 300 töötajat.

Veriff osales  Y 
Combinatori 

kiirendiprogrammis
Töötajaid > 300

Veriffi teenuse 
turule toomine

Investoritelt ja 
fondidelt kaasati 

6,64 mln €

Verff OÜ 
loomine

2019

Asutajate oma panus 
ettevõtte loomisel

2015 2017 2018

Töötajaid >50 
Inbank ja Hansapost 
integreerivad Veriffi 

teenuse

2016

Blockchain-i ja Veriff 
koostöö algus

17 Ülevaade koostatud avalike andmete info põhjal 
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HARDWARE - CLEVERON AS 18

Cleveron on oma tegevust rahastanud peamiselt ettevõtte tegevusest saadud kasumi
ja ettevõtte omanike isikule rahaliste vahendite arvel. Ettevõttest väljastpoolt on raha
kaasatud kahel korral – 2008.a kaasati Arengufondilt koos kaasinvestoritega 2 mln €
ning 2017.a Eesti investoritelt 2,2 mln €. Tänaseks on Cleveronist saanud üle maailma
tuntud ettevõte, kelle klientide hulgas on muuhulgas Walmart ja Inditex. Cleveroni
2019. a käive ületas esmakordselt 50 mln € piiri.

Cleveroni hinnangul on Eesti turul kapitali kättesaadavus olulisel määral paranenud,
eriti võrreldes umbes 10 aasta taguse ajaga, mil Cleveron ametlikult oma tegevust
alustas. Võimalusi leida investoreid ja kaasata kapitali leidub oma tegevuse
rahastamiseks piisavalt.

Cleveron AS on innovatsiooniliider maailmas robootiliste pakiautomaatide ja
viimase miili click and collect lahenduste loomisel jaekaubanduse- ning
logistikasektorile. Cleveroni tooted võimaldavad hoiustada suure koguse pakke
väikesel pinnal. Cleveron aitab oma klientidel kokku hoida väärtuslikku
kaubanduspinda, hoida kokku tellimiskuludelt ja säästa aega.

Cleveron iseseisev majandustegevus sai alguse 2008. a kui ettevõte eraldus
mööblipoe On24 logistikaosakonnast. Kuni 2010. a jätkati tegevust brändinimega
SmartPost. 2010. a müüdi Smartpost koos pakirobotite võrguga ning edasi hakati
tegutsema Cleveroni nime all. Uue ettevõtte fookuses oli edaspidi vaid
pakiautomaatide tootmine, täpsemalt nendele riistvara ja tarkvara arendamine.

Cleveron 302 
pakiautomaadi 
turule toomine

Spin-off 0n24 
mööblipoest 

Käive >50 mln €
Töötajate arv >200 

PackRobot 
turule 

toomine

Alustati tegevust 
osana mööblipoest 

On24

Cleveron 401 
pakiautomaadi 
turule toomine

Kaasati 2,2 mln € Eesti investoritelt

Alustati 
tegevust nime 

all Cleveron

Käive >47 mln €
Töötajate arv >140

2015 2017 2018 2019201420112008 20102004

Kaasati investoritelt 2 mln € H2020 SME PH 1 toetus 
71 500 €

Faktid ja peamised majandusnäitajad:
• Valdkond: Hardware, kõrgtehnoloogia
• Peamine tegevuse rahastamise allikas: omanike enda rahalised vahendid
• Käive oli 2018.a 47 mln €, kasvades 2017.a jooksul 327%
• Kasum oli 2018.a 7,5 mln €, kasvades 2017.a jooksul 985%
• Töötajate arv oli 2018.a 142, kasvades 2017.a jooksul 69%
• Ettevõte on “Fast 50” konkursil tunnistatud nelja viimase aasta

kasvunumbrite poolest Kesk-Euroopa üheks kiiremini kasvavaks
tehnoloogiaettevõtteks.

Peamised tegurid ettevõtte arengus:

• 2008.a kriis raskendas raha kaasamist ning iduettevõtete kapitali turu
puudumine tingis ettevõtte tegevuse kontsentreerumise ning Smartpost-i
müügi.

• Raha kaasamisel on olnud oluline omada investoriga ühist nägemust ettevõtte
edasise arengu osas.

• Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks on olnud oluline klientuuri
diversifitseeritus ka keerulistes majanduslikes oludes.

18 Ülevaade koostatud Cleveron AS asutaja ja juhatuse liikmega tehtud intervjuu põhjal 
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HARDWARE - MILREM AS 19

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: Hardware, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: põhitegevusest saadud tulu,
toetused ja investoritelt kapital kaasamine

• Käive 2019.a oli 5 mln €, kasvades võrreldes 2018.a 548%
• Kahjum 2019.a oli 0,7 mln €, võrreldes 2018.a 1,75 mln €-ga
• Töötajate arv aastal 2019.a oli 118, kasvades 2018.a võrreldes 149% Peamised tegurid ettevõtte arengus:

• Milremi peamiseks väljakutseks on olnud Eesti kapitaliturult raha kaasamine, mis
on raskendatud tulenevalt kohalikele fondidele kehtestatud keelust investeerida
relvatootmise ettevõttesse ning samuti investorite vähesest teadlikkusest
kaitsetööstuse sektorist.

• Välisinvestorite huvi Eesti ettevõtete vastu suureneb pärast 10 mln euro suuruse
käibe ületamist, kui rahastuse kaasamine väljastpoolt Eestit muutub lihtsamaks.

Esimene raha kaasamine ettevõttesse viidi läbi aastal 2019, mil investoritelt kaasati
kapitali mahus 2,5 mln €. Veel on Milrem saanud toetusi – Kaitseministeeriumilt (200
000 €) ning Archimedese toetusmeetmest (2 mln €). Ka 2020.a plaanib Milrem
Robotics korraldada uue raha kaasamise ringi (suurusjärgus 5 mln €) , tagamaks oma
käibekapitali vajadused ning rahvusvaheline müügivõimekus.
Positiivset mõju ettevõtte arengule on avaldanud ka see, et tulu hakkas ettevõte
teenima juba varakult, vähendades vajadust kaasata välist kapitali.

Ettevõtte hinnangul on Eesti turul lihtne kapitali kaasata varajases faasis (seed round),
nii riigipoolseid meetmeid kui ka erainvestorite ja fondide poolt pakutavat kapitali on
piisavalt. Samas on vähe võimalusi kasvufaasis ettevõttele, kes on toote juba välja
arendanud ja vajab nüüd kasvukapitali tootmise ja turustamise ülesehitamiseks. Seda
eriti valdkondades, kus teemist on hardware baasil toodetega. Kasvu rahastamiseks
tuleb suuremaid investeeringuid leida väljastpoolt Eestit.

Milrem Robotics on 2013.a loodud tehnoloogiaettevõte. Ettevõtte põhitegevus on
mehitamata maismaasõidukite arendamine ja tootmine kaitse- ja
julgeolekujõududele, äri- ja tööstusklientidele ning päästeteenistustele. Lisaks
teostatakse ka operatsioonide kontseptsiooni ja doktriinitasandi analüüsi ning
pakutakse inseneriteenuseid, tehnilisi konsultatsioone ja prototüüpide
väljatöötamist. Milrem sai alguse rasketehnika remondi ja hoolduse ettevõttena,
hiljem hakati ka ise mehitamata sõidukeid tootma. Rahastust saadi algselt
omanike investeeringutest (omaniku laen 2,5 mln €), millest oma prototüüpide
valmimist finantseeriti. 2017.a jagunes Milrem kaheks ettevõtteks: Milrem
Robotics ja Milrem LCM. 2018. a võttis ettevõtte mezzanine laenu (tagamaks
optimaalne osanike struktuuri säilimine) 3,5 mln € väärtuses oma tegevuse
laiendamiseks väljaspool Eestit.

Valmivad esimesed 
toote prototüübid

Oodatav käive 
>15 mln €

Mehitamata sõidukite 
müügi kiire kasv

Põhitegevuseks 
rasketehnika hooldus 

ja remont

Leping IGG 
Aselsan 

Systems-iga 

Investoritelt 
kaasati 2,5 mln €

Jagunemine 
kaheks 

ettevõtteks Käive >5 mln €

2018 201920172016

Laen omanikelt enda 
rasketehnika 

väljatöötamiseks 

Mezzanine
laen 3,5 mln €

Kaitseministeeriumilt 
toetus 200 000 €

Plaanis alustada uue ringi 
rahakaasamisega

Archimedes 
toetus 2 mln €

Läbirääkimised 
potentsiaalsete 

välismaa klientidega

2013

19 Ülevaade koostatud Milrem AS tegevjuhi ja asutajaga tehtud intervjuu põhjal 
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HARDWARE - STARSHIP TECHNOLOGIES OÜ 20

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: Hardware, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Omanike enda rahalised
vahendid/kapitali kaasamine investoritelt

• Käive 2017. a oli 12,5 mln €, kasvades võrreldes 2016. a 80%
• Kasum 2017. a oli 1,5 mln €, kasvades võrreldes 2016. a 172%
• Töötajate arv aastal 2017 oli 97, kasvades võrreldes 2017. a 203%

Ettevõtte asutaja sõnul tegutseb Starship valdkonnas, kus hea toote välja
arendamiseks ja kasumi teenimiseks on vaja algselt palju nii rahaliselt kui ajaliselt
panustada, et teenus korrektselt tööle hakkaks. Nii on lisaks asutajate oma rahalisele
panusele vaja läinud kapitali kaasata ka väljastpoolt ettevõtet.

Starship Technologies OÜ on üks Eesti kõige enam kapitali kaasanud iduettevõtetest.
Alates ettevõtte loomisest aastal 2014 on kapitali kaasatud 2020 aasta alguseks
enam kui 85 mln €. Suur enamus investoritest on välismaa päritolu
investeerimisfondid, nende seas näiteks Morpheus Ventures, Shasta Ventures,
Matrix Partners, MetaPlanet Holdings, TDK Ventures ja Qu Ventures. Tänaseks on
ettevõte klientidele teinud üle 100 000 kommertstarne ning nii ettevõtte käive,
kasum kui ka töötajate arv on kasvanud väga kiires tempos.

Starship Technologies on 2014. aastal Skype'i kaasasutajate Ahti Heinla ja Janus
Friisi poolt käivitatud rahvusvaheline ettevõte, mis arendab ja toodab väikeseid
iseliikuvaid robotmasinaid (self-driving robotic delivery vehicles), eelkõige
postiteenustele orienteeritud pakiroboteid. Starship Technologies tegutseb täna
mitmes linnas kogu maailmas. Ettevõtte peakontor asub San Franciscos, kuid
peamine arendustöö toimub Eestis.

100 000 
kaubanduslikku 

tarnet

Valmis esimene 
tarneroboti prototüüp

Kapitali 
kaasatud > 
85 mln €

Tarnerobotit on 
katsetatud sajas linnas 

üle maailma

Kaasati kapitali 
35,8 mln €

Starship 
Technologies 

loomine

20192015

Asutajate panus 
ettevõtte 

käivitamiseks

Kaasati kapitali 
16,5 mln €

2014 2017 2018

Alustati tarneteenuse 
pakkumist 

Suurbritannias

Kaasati kapitali 
21,2 mln €

20 Ülevaade koostatud avalike andmete info põhjal.
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CLEANTECH - HEPTA GROUP AIRBORNE OÜ 21

21 Ülevaade koostatud Hepta Group Airborne OÜ tegevjuhi ja asutajaga tehtud intervjuu põhjal.

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CleanTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Toetused ja kapitali kaasamine

• Käive 2018. a oli 213 000 €, 2017. a majandustegevus puudus
• Kasum 2018. a 92 000 €
• 2018. a oli ettevõttes 17 töötajat

Peamised tegurid ettevõtte arengus:
• Investorid ootavad iduettevõttelt klientide ja käibe olemasolu, ilma milleta on

alguses keeruline investoreid leida.
• Kuna Hepta puhul on palju tehtud teadusarendustööd, siis on raha kaasamine

olnud keerukam, kuna investorid eelistavad kiirema kasvuga investeeringuid.
• Ettevõtte arengusse on suurel määral panustanud erinevad toetused, ilma

milleta ei oleks ettevõtte nii kiirelt kasvada suutnud.

Ettevõtte on oma tegevust rahastanud peamiselt ettevõtte tegevusest saadava tulu,
asutajate enda rahalise panuse ja erinevate toetusprogrammide ja meetmete raames
saadud rahastuse kaudu. Raha on ettevõte kaasanud kahel korral – 2018. aastal, mil
kaasati InnoEnergy-lt 200 000 € ning 2019. aastal, mil investoritelt kaasati 650 000 €
ulatuses kapitali (investoriteks Contrarian Ventures, Expansion Capital ja Thorgate
Ventures). Aastal 2020. aastal plaanib Hepta oma kasvu rahastamiseks korraldada
järgmise kapitali kaasamise ringi.

Ettevõtte hinnangul on Eesti turul kapitali kättesaadavus olulisel määral paranenud,
kuid endiselt on probleemne raha kaasamine teadusmahukates valdkondades
tegutsevatesse ettevõtetesse, kus investorite jaoks võib tasuvusaeg olla liiga pikk.
Taoline lühiajaline vaade investeeringutele pärsib aga innovatsiooni.

Hepta Group Airborne (Hepta) automatiseerib elektriliinide analüüsi. Tehnoloogia
arendamine sai alguse juba 2014.a, kuid Hepta asutati 2017.a. Hepta loojateks on
lennundus- ja energeetikaekspertidest ettevõtjate meeskond. Hepta teeb aktiivselt
koostööd elektrivõrguettevõtetega. Algselt tegeles meeskond suuremahuliste
andmete töötlemisega, elektriliinide digitaliseerimisega ning helikopteritega
ülevaatuste läbiviimise ja parendamisega. Alates 2015.a liikus meeskonna teadus-
ja arendustegevuse fookus elektri droonidelt bensiinimootoriga ja hübriidrootoriga
droonidele.

2014.a alates testiti väljaarendatud lahendusi Elektrilevi ja Eleringiga. Edukad
piloodid kujunesid esimesteks tasustatud kliendilepinguteks. Tehnoloogia
turustamine algas 2018. aastal, mil värskelt asutatud Hepta alustas oma esimestele
klientidele teenuste pakkumist.

Alustati toote 
turustamisega

Piloteerimine 
Elektrilevi ja 

Eleringiga
Käive >500 000 €
Töötajate arv >20

Valmis 
prototüüp

Esimesed maksvad 
kliendid

650 000 € investeering 
fondidelt

Hepta Group 
Airborne OÜ 
asutamine

2018 201920172016

Prototron toetus 
7 000 €

ESA toetus 
50 000 €

Kredex laen 
40 000 €

Plaanis alustada uue 
ringi rahakaasamisega

InnoEnergy
toetus 200 000 €

Läbirääkimised välismaa 
võrguettevõtetega
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CLEANTECH - AS ELCOGEN 22

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CleanTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Omanike isiklikud rahalised 
vahendid ja toetused

• Käive 2018. a oli 704 000 €, kasvades võrreldes 2017. a 42%
• Kahjum 2018. a oli 1,17 mln €, kahjum 2017. a 1 mln €
• Töötajate arv aastal 2018 oli 29, jäädes aastaga 2017 võrreldes samale

tasemele

Peamised tegurid ettevõtte arengus:
• Investorite otsimisel tasub lisaks Euroopale vaadata ka Aasiasse, eriti kui

tegemist on väga spetsiifilise valdkonna ettevõttega.
• Teadusmahukas ja pika tasuvusajaga valdkonnas tegutseval ettevõttel on

keerulisem raha kaasata, investorid ootavad kiiremat tootlust.
• Euroopast saadud toetused on olulisel määral ettevõtte arengule kaasa

aidanud, tänu sellele ei ole ettevõte väliskapitali kaasamisest sõltunud.

Ettevõte on osalenud ka mitmetes EL-I poolt rahastatud projektides konsortsiumi
liikmena, mis on samuti Elcogeni kasvu oluliselt toetanud ning suutnud ära katta
enamiku ettevõtte tegevus- ja arenduskuludest. Viimastel aastatel on Elcogeni
kapitalivajadus suurenenud, mistõttu on lisaks Eestist kapitali kaasamisele hakatud
rohkem keskenduma Aasia investoritele. 2019. aastal võeti 12 mln € suurune laen
EIB-st.

Ettevõtte hinnangul on Eesti turul kapitali kättesaadavus vähemalt iduettevõtte
algusfaasis lihtsam, kuna kaasata ei ole vaja suuri summasid. Samas on investoreid
keerulisem leida teadusmahukas valdkonnas tegutseval ettevõttel, tulenevalt
pikemast tasuvusperioodist. Samuti on Eestist keeruline kaasata suuremaid summasid
(5 mln € +), millest tulenevalt on vajalik leida investorid väljastpoolt Eestit.

Elcogen on 2001. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis toodab kütuseelemente.
Ettevõte on välja töötanud uue põlvkonna kütuseelemendid, milles kasutatav
tahkeoksiidsete kütuseelementide tehnoloogia on täna saadaolevatest kõige
sobivam elektrolüüsiks. Elcogen on alates 2001. aastast keskendunud
kütuseelementide teadusarendustööle ning oma toodete väljatöötamisele.
Esimesed prototüübid said valmis juba 2008. a, kuid esimese müügini jõuti 2012.
a. Viimaste aastate jooksul on ettevõte oma toodete valikut ning ka kliendibaasi
laiendanud. Ettevõtte rahastas oma tegevust algusfaasis enamjaolt ettevõtte
omanike enda vahenditega. Pärast esmaste toodete välja töötamist on rohkem
kapitali kaasatud ka väljastpoolt omanikeringi, peamiselt VC fondidelt ja Eesti
erainvestoritelt.

Loodi generatsioon 2 
kütuseelemendi prototüüp

Valmis esimene 
prototüüp Käive >700 000 €

Müüdi esimene 
kütuseelement

12 mln € laen EIB-lt

Elcogen 
loomine

2016 201920112004

Ettevõtte tegevust rahastasid 
omanikud enda vahenditest

Horizon phase 1 
toetus  71 5000 €

Raha kaasamine  VC 
fondidelt ja erainvestoritelt

2008 2014 2018

Valmis 
turustamiseks 

sobilik 
prototüüp

Horizon phase 2 
toetus  1,8 mln €

2001

22 Ülevaade koostatud Elcogen AS asutaja ja tegevjuhiga tehtud intervjuu põhjal.
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CLEANTECH - SKELETON TECHNOLOGIES OÜ 23

Faktid ja peamised majandusnäitajad:

• Valdkond: CleanTech, kõrgtehnoloogia

• Peamine tegevuse rahastamise allikas: Omanike enda rahalised vahendid,
väismaised toetused, kapitali kaasamine investoritelt ja EIB konverteeritav
laen

• Käive 2018. a oli 2,9 mln €, kasvades võrreldes 2017. a 52%
• Kahjum 2018. a oli 2,6 mln €, võrreldes 2017. a 2 mln € suuruse kahjumiga
• Töötajate arv aastal 2018 oli 55, langedes 2017. a võrreldes, mil töötajaid oli

78

Kiirendamaks transpordi elektrifitseerimist ning üleminekut taastuvenergiale, on STG
ettevõtted jätkanud pidevat arendustööd ning 2018. aastal saavutati esimesi
läbimurdeid uutes tehnoloogiates, mis võimaldavad saavutada kordades kõrgemat
mahtuvust samas ruumalas. Nimetatud tehnoloogiatel põhinevad tooted tuuakse
turule 2020. aastal.

Ettevõtte rahastas oma tegevust algusfaasis enamjaolt ettevõtte omanike enda
vahenditega. Pärast esmaste toodete välja töötamist on rohkem kapitali kaasatud ka
väljastpoolt omanikeringi. Skeleton Technologies OÜ on oma tegutsemisaja jooksul
kaasanud märkimisväärse hulga kapitali, kokku üle 58 miljoni euro. Peamisteks
investoriteks on olnud nii välismaised kui ka kohalikud investeerimisfondid,
ettevõtted ja ka eraisikud. Samuti on ettevõte saanud toetusi Euroopa
innovatsioonikeskuselt ning Euroopa Investeerimispangalt saadi aastal 2018
kvaasikapitali (quasi equity) vormis 15 mln € laenu. Lisaks on Saksamaale
superkondensaatorite tehase rajamist toetanud ka Saxonian Development Bank.

Skeleton Technologies asutati 2009. aastal ning ettevõtte peakontor asub Tallinna
lähedal Viimsi vallas. Tegemist on Eesti ettevõttega, mis töötab välja ja toodab
superkondensaatoreid. Skeleton Technologies OÜ kuulub gruppi, mille
emaettevõte on Skeleton Technologies Group OÜ (STG).

STG on Euroopa juhtiv superkondensaatorite ja energiasalvestussüsteemide
tootja, kelle kliendiportfelli kuuluvad auto-, lennundus-, meditsiinitehnika- ja
võrgutööstuse juhtivad originaalseadmete tootjad ja esmatasandi tarnijad.

25 mln € investeering 
Saksamaa tehasesse Käive > 2,5 mln €

SkelCap seeria 
superkondensaatori 

turule toomine

EIB Quasi 
equity 

15 mln €

Skeleton 
Technologies 

loomine

20192011

KIC InnoEnergy, Harju 
Elekter, UP Invest 9,8 mln €

Horizon phase 
1 toetus 
71 500 €

FirstFloor 
Capital, Harju 

Elekter, 
Up Invest 13 

mln €

2009 2014 2018

Avatakse suurim 
kondensaatorite 
tehas Euroopas

Horizon 
phase 2 
toetus  

2,5 mln €

2016

23 Ülevaade koostatud avalike andmete info põhjal.
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VARASEMATES UURINGUTES TUVASTATUD KITSASKOHAD 

VARASEMATES UURINGUTES VÄLJA TOODUD PROBLEEMKOHAD NENDE KEHTIVUS TÄNA

Varasemalt tuvastatud varase faasi kapitali kättesaadavuse probleemid ei
kehti enam

• Eestisse tekkinud rohkem iduettevõtteid rahastavaid fonde, kes
keskenduvad peamiselt IKT valdkonna ettevõtetele ja suurenenud on
konkurents fondide vahel

• Suurenenud on iduettevõtete teadlikkus riskikapitalist

• Kiirendi- ja inkubatsiooniprogramme on piisavalt, v.a kapitalimahukates
valdkondades tegutsevatele iduettevõtetele

• Ettevõtete madal teadlikkus riskikapitalist ja vähene valmisolek osalust 
loovutada

• Vähene suure potentsiaaliga iduettevõtete juurdekasv tulenevalt vähestest 
kiirendi- ja inkubatsiooniprogrammidest Eestis

• Puudulik kapitali pakkumine tulenevalt investorite vähestest rahalistest 
vahenditest ja potentsiaalsete fondijuhtide vähesest kogemusest

• Vähene konkurents olemasolevate investorite vahel

Iduettevõtete kapitali kättesaadavuse ja sellega seotud kitsaskohtade kohta
viimastel aastatel eraldi uuringuid ei ole tehtud. Perioodil 2013 – 2015 on läbi
viidud näiteks „Kapitali kättesaadavuse uuring“ (tellija Ettevõtluse arendamise
Sihtasutus, töö teostaja Ernst & Young Baltic AS, 09.07.2013), „Lõpparuanne -
Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate
finantsinstrumentide eelhindamine“ (tellija Rahandusministeerium, töö teostaja
AS PricewaterhouseCoopers Advisor, 14.11.2014), „Perioodi 2014-2020
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite
eelhindamine“ .

Käesolevas uuringus koondati esmalt ülevaade varem tuvastatud peamistest
probleemkohtadest ning hinnati iduettevõtete seas läbi viidud küsitluse ja
investoritega läbi viidud intervjuude kaudu nende olulisust tänases
turuolukorras (vt ka lisa 4).

Tuginedes investorite ja küsitluses osalenud iduettevõtete hinnangutele ülalpool
nimetatud probleemide kohta, võib järeldada, et pakkumise ja nõudluse poole
turuosaliste hinnangul varasemate uuringute käigus tuvastatud kitsaskohad ei
kehti enam täna.

Erandiks olid kapitalimahukates valdkondades tegutsevad ettevõtted, kelle
arvates on selles valdkonnas puudu investoritest ning ka kapital pole vajalikus
mahus kättesaadav. Sama kinnitasid 12 investoriga läbiviidud intervjuud.

Intervjueeritavate arvates on Eestis just viimaste aastate jooksul tekkinud piisavalt
iduettevõtteid rahastavaid fonde, millest tulenevalt on suurenenud ka konkurents
fondide vahel.

Intervjueeritavate sõnul on suurenenud iduettevõtete teadlikkus riskikapitalist
ning ka kiirendi- ja inkubatsiooniprogrammidest ei ole Eestis puudust. Kuigi
kapitalimahukates valdkondades on rahastust puudu, siis uute kiirendite
tekitamine ei oleks turuosaliste hinnangul sellele probleemile sobivaks
lahenduseks. Samuti tõid mitmed intervjueeritavad välja, et kuigi iduettevõtete
teadlikkus riskikapitalist on parenenud ning saavutanud rahuldava taseme, tuleks
endiselt tähelepanu pöörata nii tulevaste kui ka olemasolevate iduettevõtjate
harimisele. Täpsemalt oleks ettevõtjate oskusi vaja parandada eriti turunduse
aga ka tootearenduse ning samuti eduka iduettevõtte ülesehitamise
valdkondades.
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KAPITALI NÕUDLUS ÜLETAB KAPITALI PAKKUMIST KUNI 100 000 € JA ÜLE 3 MLN € 
ESMAINVESTEERINGUTE PUHUL 

Pannes käesoleva uuringu raames hinnatud kapitali pakkumise (s.o.
Intervjueeritute kapitali pakkumine, mis ei võta arvesse välisinvestorite tegevust
Eestis) ja kapitali nõudluse (lähtuvalt küsitlusele vastanud iduettevõtete
kasvufaasist võrdlusesse, siis ilmneb ebapiisav kapitali kättesaadavus loomisele
eelnevas väga väikeste, kuni 50 000 € ja 100 000 € investeeringute puhul. Samas
on viimase kolme aasta tegelike tehingute statistika näidanud, et ka selles
vahemikus toimub piisavalt tehinguid (nt 2019. a. kokku 71 tehingut). Selles on
oluline roll ka ingelinvestorite võimekusel investeerida, mis on jõudnud ka ühe
kitsaskohana uuringu järeldustesse.

Samuti ületab kapitali nõudlus kapitali pakkumist üle 1 mln € suuruste tehingute
puhul. Edasisest arutelust aga ilmneb, et selles etapis peaksid potentsiaaliga
iduettevõtted olema võimelised kapitali kaasama ka välisturgudelt.

Seega üldine kapitali pakkumine on turul väga hea, kuid analüüsitulemused
näitavad, et ebapiisav pakkumine on pigem spetsiifilisemate tegevusalade
iduettevõtetel, sh riistvarapõhistel ja kapitalimahukamatel. Nii investorid kui ka
iduettevõtted ise tõid esile kapitali pakkumise vähesuse teadusmahukates
valdkondades, kus investeeringu tasuvusperiood on pikem kui näiteks tarkvaral
põhinevatel iduettevõtetel.

Täna on valdav enamik Eestis tegutsevaid investoreid keskendunud
tarkvarapõhistele iduettevõtetele ning ka kõige rohkem ettevõtteid tegutseb
Business Software ja FinTech valdkonnas, kuid tahaplaanile on jäänud mitmed
teised valdkonnad, mis vajaksid teisiti üles ehitatud finantsinstrumente tulenevalt
väiksemast tootlusest, pikemast tootluse perioodist või suuremast tehnoloogilisest
keerukusest. Mõned nendest on järgevalt turutõrgete all kirjeldatud.

Turuosaliste arvamusel tuleks lisaks turutõrkepõhisele tegutsemisele mõelda
läbi, et kuhu soovitakse riigina strateegiliselt liikuda ja millisena tahetakse
tulevikus iduettevõtlusega maailmas silma paista ning sellest lähtuvalt
analüüsida, mis instrumendid aitaksid seda saavutada.

24 Kapitali nõudlust on hinnatud lähtuvalt iduettevõtete ankeetküsitluse vastustest, kapitali pakkumist lähtuvalt investorite intervjuudel kogutud informatsioonist investeerimisstrateegia kohta ning seniste 
tehingute andmed pärinevad Startup Estonia hallatavast ja Eesti startup kogukonna koostatud iduettevõtete tehingute tabelist.

< 50 000 € > 50 000 € > 100 000 € > 500 000 € 1  M€+ 3 M€+

2017-2019 tehingud Nõudlus Pakkumine

JOONIS 30. NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ERINEVUS IDUETTEVÕTETE RAHASTAMISEL24
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KÕIGE PRIORITEETSEMAD TURUTÕRKED ON EBAPIISAV KAPITALI KÄTTESAADAVUS 
KÕRGTEHNOLOOGILISTELE IDUETTEVÕTETELE JA LAIENEMISE FAASI ETTEVÕTETELE

Uuringu tulemusel tuvastati üheksa turutõrke valdkonda, mis toodi välja kapitali
pakkumise ja/või nõudluse poole esindajate. Analüüsi käigus tuvastati nende
turutõrgete võimalikud lahendused, mida valideeriti investoritega. Võimalike
lahenduste prioriteetsusele andsid investorid hinnangu kolme punkti skaalal. 25

Kõige prioriteetsemaks turutõrkeks hindasid turuosalised kapitali kättesaadavust
kõrgtehnoloogiliste, kapitalimahukate ja teadusmahukate valdkondade (sh
riistvara) iduettevõtetele. Nii intervjuude kui ka küsitluse tulemustest nähtus, et
kapitali kättesaadavus on kõige piiratum nende valdkonna ettevõtetele vaatamata
turul valitsevale heale kapitali kättesaadavusele. Selle põhjusena toodi välja nii
investorite vähest teadlikkust ja kogemust antud valdkondades kui ka täna
EstFundist rahastatud fondidele perioodile seatud tingimusi. Nimelt on
kõrgtehnoloogilised valdkonnad kapitalimahukamad ja oodatud tootlikkuse
saavutamise periood pikem.

Selle turutõrke võimalikud lahendused:

Kõige asjakohasemaks lahenduseks hinnati riikliku kaasinvesteerimise mehhanismi
loomist, kus riiklikult toetatud fondi kaudu leitakse antud valdkonda eraturu
põhimõtetel toimetavad investorid. Ühe alternatiivse lahenduse näitena mainiti
Berliinis tegutsevat fondi, kus riiklik fond kaasinvesteerib poole tehingu ulatuses kui
iduettevõte leiab erainvestori kaasinvestori. Sarnane tegevus- ja
investeerimisloogika oli ka varasemalt Eesti Arengufondi alt tehtud
otseinvesteeringute puhul. Eraldi tegevusi välisinvestorite meelitamiseks ei
hinnatud vajalikuks, vaid läbi kaasinvesteerimisfondi mandaadi tuuakse ka
välisinvestoreid Eestisse. Ülikoolidega seotud fondi loomist ei toetatud, kuna turul
tegutsevate investorite hinnangul ei kasva täna ülikoolidest piisavalt välja äriideid
antud valdkondades ning samuti pole ülikoolide suutlikkust taolises fondi
haldamiseks piisav.

AVALDUMINETURUTÕRGE

VAJADUS:
• Eesti ja välisinvestorite tihedama koostöö 

toetamine
• Kapitali kättesaadavuse parandamine

EBAPIISAV KAPITALI KÄTTESAADAVUS 
KÕRGTEHNOLOOGILISTE, KAPITALI-
MAHUKATE JA TEADUSMAHUKATE 
VALDKONDADE STARTUPIDELE
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PUUDUV KAPITALI PAKKUMINE 
KASVUETTEVÕTETELE
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PAKKUMINE

NÕUDLUS

VAJADUS: Kapitali kättesaadavuse parandamine 
skaleeritavatele, kuid väiksema tootlusega 
traditsioonilisemates sektorites tegutsevatele 
kasvuettevõtetele
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ID SOBIVATE INSTRUMENTIDE VÄHESUS 

INVESTEERINGUTE VÕIMENDAMISEKS

3
PAKKUMINE

NÕUDLUS

Iduettevõtetele sobilike toetuste ja laenu-
instrumentide sisse viimine

• Riikliku kaasinvesteerimise fondi loomine
• Ülikoolidega seotud osaliselt riiklikult finantseeritud 

varase faasi fondi loomine
• Välisinvestori meelitamine 

Eestisse/välisinvestoritele ligipääsu parandamine

HINNANG

25 Hinnanguid anti 3-punkti skaalal, kus 1 – mõnevõrra oluline rakendada; 2 – keskmisel määral oluline rakendada; 3 – esmajärjekorras oluline rakendada. Juhul kui lahendust ei peetud üldse vajalikuks, siis seda 
etteantud skaalal ei hinnatud
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INVESTEERINGUTE SOODUSTAMISEKS ON OLULINE NEID VÕIMENDADA TEISTE RIIKLIKE 
INSTRUMENTIDEGA

Lisaks kõrgtehnoloogilistele iduettevõtetele hinnati kapitali kättesaadavust
ebapiisavaks ka traditsioonilisemates tegevusvaldkondades (nt töötlev tööstus)
tegutsevatele skaleeritavatele kasvuettevõtetele. Täna ei investeerita
sellistesse ettevõtetesse, sest nende kapitali vajadus jääb väljapoole
ingelinvestorite huviala (kuid on väiksem kui BaltCapi kasvufondi fookus),
fondide strateegiad keskenduvad tehnoloogiaettevõtetele ning antud
kasvuettevõtted ei suuda vastata täna tegutsevate fondide tootlusootusele.
Selliseid ettevõtteid võib näha ka üha enam kapitali kaasamas läbi
ühisrahastusplatvormide (nt Funderbeam ja Fundwise), kuid see töötab ainult
nn ettevõttelt-tarbijale (B2C) ärimudeliga ettevõtete puhul.

Turutõrke võimalike lahendustena on soovitatav kaaluda:

Kõige kõrgemalt hindasid turuosalised riiklikult finantseeritud soft-laenu sisse
viimist, mille tingimuste seadmisel saaks eeskuju võtta Soome Business Finland
laenuinstrumentidest26. Seejuures tasub kaaluda eraturult halduri otsimist
antud laenufondile, kes oleks investori profiiliga. Nimelt tuleb selliste
investeeringute puhul üldjuhul hinnata pigem ärimudelit ja tiimi, kui ettevõtte
senist finantsajalugu. Sarnaselt oli Lätis rakendatud Altum.lv laenuprogramm27

(madala intressiga laen iduettevõtetele), mida haldas Imprimatur Capital
(loomise faasi eelne laenude programm). Teise lahendusena pakuti välja
sarnaselt EstFundile riikliku kaasinvesteerimisfondi loomist kasvu-ettevõtetele.
Kuna antud ettevõtete puhul saab olema investeeringute tootlus madalam,
tasub analüüsida käibel põhineva investeerimisloogika rakendamist sarnaselt
IndieVC-le, mille strateegia keskmes on peale kapitali kaasamist aidata ettevõtte
piisava müügitulu ja kasumini, et seejärel suudaks ettevõte ise oma kasvu
finantseerida.

• Riiklikult finantseeritud soft-laenu sisse viimine (nt 
värvata eraturu investori profiiliga haldur)

• Riiklikult kaasinvesteeritud kasvufondi loomist

HINNANG

Nii kõrgtehnoloogilistele kui ka kasvuettevõtetele kapitali kättesaadavuse
parandamisest läbi omakapitali investeeringute üksi ei piisa, vaid investeeringute
soodustamiseks ja võimendamiseks on vajalikud teised riiklikud instrumendid
toetuste ja soft-laenude näol. Kõrgtehnoloogiliste iduettevõtetega tehtud
intervjuud kinnitasid toetuste panust ettevõtete kasvu. Seda eriti võttes arvesse
asjaolu, et kapitalimahukamates valdkondades aitavad toetused jõuda
arengutasemeni, kus investorid kaaluksid investeerimist.

Turutõrke võimalike lahendustena on soovitatav kaaluda:

Siinjuures peetakse kõige vajalikemaks arenduskulude katmiseks toetusi ja soft-
laene, seda nii prototüübi arendamiseks lihtsustatud aruandlusega ühekordse
toetuse näol (Horizon 2020 SME Instrument faas 1 näitel 28) kui ka hilisemas faasis
tootearendustoetust. Muuhulgas tasub kaaluda taolise toetuse pakkumise ainult
neile ettevõtetele, kes on kaasanud investoritelt kapitali. See tõestab nende
äriideede turupotentsiaali. Soft-laenu vajadust nähakse ka sildkapitalina katmaks
rahavajadust erinevate kapitalivoorude vahel. Kõikide instrumentide sisseviimisel
on soovitatav vaadata eeskujuks Business Finlandi poolt pakutavaid instrumente.

• Riiklikult finantseeritud soft-laenu sisse viimine 
arenduskulude katmiseks (sh toetuste omafinantseeringu 
katmiseks) või sildfinantseeringuks

• Prototüübi välja arendamiseks ühekordse toetuse sisse 
viimine (valideeritud startupidele, lihtsustatud 
aruandlusega)

• Tootearendus toetus teadusmahukatele ja 
kõrgtehnoloogilistele iduettevõtetele

HINNANG

26 Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele pakutakse tagatiseta laenu kuni 20 aastaks madala intressimääraga, rahastuse saanud projekti ebaõnnestumise korral konverteerub laen toetuseks. Business 
Finland koduleht, kättesaadav: Link
27 Riiklik madala 4%-lise aastase intressimääraga laen kohalikule iduettevõttele.  Altum.lv koduleht, kättesaadav: Link
28 EL-i rahastamise ja toetusmeede innovatsiooniprojektide arendamiseks ja tegevuse laiendamiseks teistesse riikidesse. 1. etapi laen 71 428 € ja 2. etapi laen 500 000-2.5 mln €. Europa.eu koduleht, kättesaadav: 
Link

https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/guidelines-terms-and-forms/loan/
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemejiem/aizdevums-biznesa-uzsacejiem/aizdevums-biznesa-uzsacejiem/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm
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SAMUTI ON PRIORITEETSEMAD KITSASKOHAD SEOTUD REGULATIIVSE KESKKONNA 
PIIRANGUTEGA

Kapitali kättesaadavuse kõrval on teine prioriteetsem turutõrke valdkond seotud
regulatiivsest keskkonnast tulenevate piirangutega, mis pärsivad välisinvestorite
toomist Eestisse, kuid ka välismaalaste poolt ettevõtlusega alustamist. Seda on
rõhutanud nii kapitali pakkumise kui nõudluse poole esindajad ning ainukese
lahendusena nähakse investeerimisvaldkonnaga seotud seaduste muutmist või
ilmnevate piirangute leevendamist osapoolte koostöös.

Vähem prioriteetseteks kapitali kättesaadavusega seotud turutõrgeteks hindasid
turuosalised ingelinvestorite võrgustikuga seotud kitsaskohti ning ebapiisavat kapitali
pakkumist laienemisfaasi investeeringute puhul. Viimase puhul on kapitali pakkumise
poole esindajad üksmeelel, et Eesti turul pole piisavalt laienemisfaasi tehinguid,
mistõttu poleks eraldi riiklikult finantseeritud kohalikule turule keskenduva fondi
loomine mõistlik. Investorite hinnangul peab ettevõtte hilisemates faasides olema
suuteline kaasama kapitali välisturult; vastasel juhul ei tohiks teda ka kohalikust
riiklikult finantseeritud fondist rahastada.
Ingelinvestorite võrgustikuga ebaefektiivsust tõid ennekõike välja iduettevõtted, kelle
hinnangul tuleks soodustada ingelinvestorite suutlikust teha 100 000+ € suuruseid
esmainvesteeringuid ning tõsta ingelinvestorite kvaliteeti. Kvaliteedi osa toodi välja
mitteaktiivsete investorite kuulumist EstBANi, ebamõistlike tehingu tingimuste
seadmist kui ka vajadust spetsiifiliste valdkondade tundmaõppimiseks (nt riistvara,
CleanTech jne). Nimetatud lahendustest on investorite vaatest kõige olulisemad riiklik
kaasinvesteerimine ingelinvestorite tehingute soodustamiseks, sest seeläbi saavad
inglid ka rohkem kogemust ja nende teadlikkus kasvab. Osaliselt adresseerib seda
kitsaskohta kaasinvesteerimisfond United Angels, kuid vajadus säilib kuni 100 000 €
tehingute puhul, kus täna inglid kannavad kas üksi riski või jagavad teiste inglitega.
Lisaks pakuti välja tulumaksu tagastust ingelinvestoritele (nt nagu UKs), mis võiks
pensionireformi vaates soodustada uute inglite pealekasvu pensioniraha investeerivate
kodanike seast.

Turutõrke võimalikud lahendused:

AVALDUMINETURUTÕRGE

REGULATIIVSE KESKKONNA PIIRANGUD
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VAJADUS: Välisinvestorite investeeringute (sh 
notariaalse kinnitamise nõue) soodustamiseks
pangakonto avamise lihtsustamine
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EBAPIISAV INGELINVESTORITE 
VÕRGUSTIKU EFEKTIIVSUS

5
NÕUDLUS

VAJADUS:
• Uute inglite soodustamine
• Soodustada valmisolekut teha 100 000 € 

esmainvesteeringuid

VÄHENE KAPITALI PAKKUMINE 
LAIENEMISFAASIS

6
PAKKUMINE

Kapitali pakkumise suurendamine (sh 
välisinvestorite kaasamisega) hilisema faasi 
tehingutes Eesti varase faasi fondide portfelli-
ettevõtete kasvu tagamiseks

• Riiklik kaasinvesteerimine äriinglite tehingutega
• Ingelinvestorite andmebaasi loomine (sh mitte-EstBANi liikmete)
• (Uute) ingelinvestorite harimine tehingute tingimustest
• Kõrgema käitumisjuhendi sisse viimine mitteaktiivsete investorite välja 

arvamiseks
• Tulumaksu soodustus erainvestoritele investeerimistegevuselt

HINNANG
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TURUOSALISTE HINNANGUL POLE VAJALIK TÄIENDAVATE MEETMETE SISSE VIIMINE 
TEADLIKKUSE TÕSTMISEKS, SEST PIISAB TÄNASTE TEGEVUSTE JÄTKAMISEST

Kõige vähem prioriteetsemateks turutõrgeteks hindasid turuosalised kolm
valdkonda: iduettevõtete vähest teadlikkuse kapitali kaasamisest ja
välisinvestoritega seotud teemasid ning iduettevõtete turu väiksust.

Nii investorid kui ka iduettevõtted ise hindasid ebapiisavaks iduettevõtete
teadlikkust kapitali kaasamise kogutsüklist, mille tõttu tehakse valesid otsuseid
varastes faasides, mis omakorda raskendavad kapitali kaasamist järgmistes
etappides. Nt antakse loomisefaasis kapitali kaasates ära liiga suur osalus, mis rikub
järgnevate investorite jaoks ära osaluste struktuuri. Iduettevõtted on ise ühe
põhjusena välja toonud, et nad ei leia häid mentoreid. Samas võttes arvesse
inkubaatorite või kiirendite juurde koondunud mentorite hulka, pole turuosaliste
hinnangul mentorite andmebaasi loomine vajalik, vaid jätkata tuleks täna toimivate
mentorprogrammidega (sh inkubaatorite, ettevõtluskonkursside jms raames).
Samuti ei peeta vajalikus veebi-põhist juhendmaterjali, kuna internetis on täna juba
leitav kogu vajalik informatsioon. Ka erinevaid kapitali kaasamise teemalisi koolitusi
ja üritusi korraldavad juba kõik turuosalised, mistõttu piisab tänaste üritustega
jätkamisest.

Väljapakutud lahendused turutõrgetele:

Samuti ei peeta vajalikuks riiklikku sekkumist välisinvestoritele ligipääsu
parandamiseks näiteks läbi andmebaasi loomise või Eesti iduettevõtetega kokku
viimise (nt 1:1 kohtumised ja kutsetega pitching üritused). Turuosaliste hinnangul
täidavad täna seda funktsiooni juba rahvusvahelised üritused (Latitude 59, Startup
Day ja Slush) ning investorite enda tegevus. Selle asemel on olulisem
välisinvestoritele regulatiivsest keskkonnast tulenevalt piirangute leevendamine.

Väljapakutud lahendused turutõrgetele:
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IDUETTEVÕTETE EBAPIISAV TEADLIKKUS 
KAPITALI KAASAMISE KOGUTSÜKLIST 

7
PAKKUMINE

NÕUDLUS

VAJADUS: Iduettevõtete teadlikkuse suurendamine 
kapitali kaasamise protsessist erinevates faasides

EBAPIISAV TEADLIKKUS JA LIGIPÄÄS 
VÄLISINVESTORITELE

8
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VAJADUS: Sobivate välisinvestorite tuvastamine ja 
nendega kontakti saamine

EESTI IDUETTEVÕTETE TURU VÄIKSUS
9
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VAJADUS: Uute rahvusvaheliste tiimide Eestisse 
tulemise soodustamineTU
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• Mentorite andmebaasi loomine
• Kapitali kaasamise teemaliste koolituste/ ürituste korraldamine
• Veebipõhise juhendmaterjali/andmebaasi loomine

HINNANG

Lõpetuseks tõid kapitali pakkumise poole esindajad välja, et Eesti turu väiksusest
ja kasvanud konkurentsist fondide vahel, ei ole alati ka piisavalt parimaid
investeerimisvõimalusi kohalikul turul. Sellest tulenevalt peetakse oluliselt
jätkuvalt välismaiste tiimide Eestisse tulemist soodustamist (nt läbi e-
residentsuse programmI), sest see panustab ka kohaliku iduettevõtluse
arengusse ja uute tiimide pealekasvu.

• Välisinvestorite andmebaasi loomine
• Välisinvestorite Eestisse kutsumine iduettevõtetega tutvumiseks

HINNANG
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LISA 1. UURINGU METOODIKA

Uuringu eesmärk oli kirjeldada erinevas arengufaasis iduettevõtete kapitali
kättesaadavuse probleeme, analüüsida nende olemust ning hinnata seniste
finantsinstrumentide sobivust esinenud probleemide lahendamiseks.

Uuringut ettevalmistavate tegevustena viidi läbi dokumendianalüüs, kus analüüsiti
varasemates uuringutes ja taustamaterjalides käsitletud eelnevalt tuvastatud
turutõrgete paikapidavust ja varem tehtud soovituste rakendamise mõju (vt lk 40
ja lisa 4). Selleks, et selgitada välja pakkumise poole esindajate ehk investorite
arvamus Eesti iduettevõtetesse investeerimise, kapitali kaasamise võimaluste ning
analüüsida tänaseid kapitali kättesaadavust takistavaid kitsaskohti ja võimalikke
lahendusi, viidi läbi 12 poolstruktureeritud personaalset intervjuud vahemikus
oktoober – detsember 2019. Intervjuude läbiviimisel kasutati joonist, et paremini
iseloomustada investeerimisportfelli ning koguda erinevate intervjueeritavate
käest sisendit nii, et andmed oleksid omavahel võrreldavad. Lisaks viidi läbi viis
poolstruktureeritud intervjuud Eesti kolme potentsiaalikama kõrgtehnoloogilise
valdkonna iduettevõtete juhtidega perioodil detsember 2019 – jaanuar 2020, et
kaardistada nende rahastusteekonda.

Nõudluse poole esindajate ehk iduettevõtete seas viidi läbi veebiküsitlus perioodil
oktoober 2019 – jaanuar 2020. Küsitlusankeet koostati eesti ja inglise keeles.
Kõikidele Startup Estonia andmebaasis kajastatud ettevõtetele saadeti
personaalne kutse küsitlusele vastamiseks, lisaks levitati küsitlust erinevates
SmartCapi ja Startup Estonia sotsiaalmeediakanalites. Küsimustiku ankeeti testiti
kolme iduettevõtte poolt, et veenduda selles, et iduettevõtete esindajad küsimusi
üheselt mõistaksid. Küsimustikus paluti esmalt vastata ettevõtte profiili ja senist
ettevõtte rahastamist kirjeldatavatele küsimustele. Seejärel paluti anda tagasisidet
nii Eestist kui välismaalt kapitali kaasamise kogemuste ja esile kerkinud
kitsaskohtade kohta.

Küsimustiku viimases osas oli ettevõtetel võimalus pakkuda lahendusi kapitali
kaasamist takistavate probleemide lahendamiseks. Küsitluses osales 101
iduettevõtet, mis moodustab 15% sel ajahetkel Startup Estonia andmebaasi
kantud idufirmadest.

JOONIS 31. UURINGU ETAPID

ETTEVALMISTAMINE

ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜS

ARUANDE KOOSTAMINE JA ESITLUS

Varasemate uuringute ja taustadokumentide analüüs

Startup andmebaasi analüüs

Investorite ja startupide küsitlusankeetide koostamine 

Investorite intervjuude ja startupide küsitluste läbiviimine

Esmane tulemuste analüüs

Vahetulemuste valideerimine

Aruande täiendamine ja lõppversiooni koostamine

Lõpptulemuste esitlus

Küsitluse vastajate määr oli iduettevõtete valdkondade lõikes kõikuv (ei lange alla
6%) (vt joonis 3), seetõttu valideeriti tulemused investorite intervjuude käigus.
Vastamise määra suurendamiseks pöörduti korduvalt iduettevõtete poole
personaalsete e-kirjadega ning suheldi nendega telefoni teel. Iduettevõtetelt
vastuste saamise muutis keeruliseks asjaolu, et mitmed ettevõtted ei pea ennast
enam iduettevõtteks (nt Click & Grow, Starship Technologies jms), mistõttu
puudus neil ka motivatsioon küsimustikule vastata. Lisaks jäi vastamismäär
madalaks, kuna üldkogumi hulka arvestati ka Startup Estonia andmebaasis olevad
ettevõtted, kelle osas võib eeldada, et nad ei ole hetkel reaalselt tegutsevad (nt
puudub veebileht, ettevõte ei ole aruandlusperioodil tasunud makse ega
deklareerinud käivet või töötajaid vms tunnused).
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LISA 1. UURINGU METOODIKA

Iduettevõtete ankeetküsitluse vastuseid analüüsiti tegevusvaldkondade ja
iduettevõtete kasvufaaside lõikes, mille ettevõtted endale ise ankeedis määrasid.
Faasi määratlemiseks oli toodud faaside joonis (joonis 32), kus olid esitatud kolme
faasi jagunemine kaasatava kapitali suuruse vaates.

• Loomise faasi ettevõtete alla määratlesid ennast eelseemne ja seemnefaasi
iduettevõtted, kes on kaasanud kuni 1 mln €.

• Kasvufaasi alla määratlesid ennast ettevõtted, kes on kaasanud kuni 3 mln €.

• Laienemise faasi all kuuluvad ettevõtted, kes on kaasanud üle 3 mln €.

Uuringu tulemuste ja järelduste paikapidavuse kontrollimiseks ning tagasiside
kogumiseks tuvastatud turutõrgetele ja väljapakutud lahendustele viidi läbi
konsultatsioonid turuosalistega. Selle raames saadeti neile tutvumiseks
vahetulemused ning konsultatsioonid viidi läbi telefoni teel. Selle raames koguti
turuosaliste tagasisidet ning paluti hinnata turutõrgete ja lahenduste
prioriteetsust. Turuosaliste tagasisidet on arvestatud uuringu tulemuste
esitamisel.

JOONIS 32. ABIVAHEND IDUETTEVÕTTE FAASI MÄÄRATLEMISEKS
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LISA 2. TÄIENDAVAD JOONISED JA TABELID

JOONIS 35. ETTEVÕTETE SENISED INVESTEERINGUD KOKKU NING INVESTEER-
INGUTE VAJADUSED JÄRGMISE 2 A JOOKSUL TEGEVUSVALDKONDADE LÕIKES, MLN 
EUROT (n=101)

0,01

0,44

0,35

0,48

0,58

1,94

1,09

0,62

3,00

1,04

208,00

4,05

12,65

13,00

26,00

1,34

0,20

1,10

4,30

4,30

4,40

6,50

9,70

10,00

10,50

11,80

12,40

15,10

15,40

41,40

62,10

87,95

Gaming

TravelTech

DeepTech & SpaceTech

Consumer products & services

AdTech & Creative Tech

CleanTech

CyberTech

PropTech & Construction

Communication

Advanced Manufacturing & Industry

Transportation & Logistics

AgTech & FoodTech

Business software, services & HR

FinTech

HealthTech, Life sciences & Wellness

EdTech

Investeeringute vajadused kokku järgmise 2. a jooksul
Senised investeeringud kokku

21 28
13 20 19

80

15
3 1 2

<100 000 € >100 000 € >500 000 € > 1 mln € > 3 mln €

Kapitali kaasamise plaan 2 a jooksul
Vabad vahendid ettevõtte tegevuse finantseerimiseks

JOONIS 34. KAPITALI KAASAMISE VAJADUS JA VABADE RAHALISTE VAHENDITE 
MAHT, ETTEVÕTETE ARV (n=101)

3
1

17
11

63
40

102
139
139

üle 5 mln € 
3,1 - 5 mln €
1,1 - 3 mln €

500 001 - 1 mln €
100 001 - 500 000 €

50 001 - 100 000 €
10 001 - 50 000 €

1-10 000 €
0 €

JOONIS 33. ETTEVÕTETE TASUTUD TÖÖJÕUMAKSUD JA MAKSED VAADELDAVAL 
PERIOODIL, ETTEVÕTETE ARV (n=515)
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LISA 3. TÄIENDAVAD JOONISED JA TABELID

VASTUSTE ARV VALDKONNA 
VASTAJAID 

KOKKU

PROTSENT 
VASTAJATEST

AdTech & Creative Tech 1 5 20%
Advanced Manufacturing &
Industry 2 3 67%
AgTech & FoodTech 5 5 100%
Business software, services & 
HR 5 11 45%
CleanTech 8 11 73%
Communication 1 3 33%
Consumer products & services 4 5 80%
CyberTech 4 9 44%
DeepTech & SpaceTech 3 3 100%
EdTech 4 8 50%
FinTech 9 14 64%
Gaming 1 1 100%
HealthTech, Life sciences & 
Wellness 11 12 92%
PropTech & Construction 1 3 33%
Transportation & Logistics 3 6 50%
TravelTech 1 2 50%

TABEL 4. INVESTORITE VÄHESUS MEIE TEGEVUSVALDKONNAS (MÄRKINUD 
VASTUSENA OLULINE VÕI PIGEM OLULINE PROBLEEM) (n=63)
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LISA 4. VARASEMATE UURINGUTE OLULISEMAD LEIUD 

PERIOODI 2014-2020 ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
VAHENDITEST KAVANDATAVATE 
RAHASTAMISVAHENDITE EELHINDAMINE29

29 „Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamine“, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (töö teostaja Ernst & Young Baltic AS), 08.04.2015
30 „Lõpparuanne - Perioodi 2014-2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate finantsinstrumentide eelhindamine“, Rahandusministeerium (töö teostaja AS PricewaterhouseCoopers Advisors), 14.11.2014 
31 „Kapitali kättesaadavuse uuring“, EAS (töö teostaja Ernst & Young Baltic AS), 09.07.2013

Kuigi Eestis on tegevad erinevad investorite ja
äriinglite ühendused, on nende kapitali
pakkumise võimalused/võimekus suhteliselt
madal. Strateegiliste- ning finantsinvestorite
pakkumisvõimekus avaneb sageli hilisemas
faasis ning seega ei võimalda mikro- ja
väikestel ettevõtetel kapitali kaasata.

KAPITALI KÄTTESAADAVUSE UURING 31

INVESTORITE 
TAGASISIDE

IDUETTEVÕTETE 
TAGASISIDE

INVESTORITE 
TAGASIDE

IDUETTEVÕTETE 
TAGASISIDE

Finantseerimise puudujääk: Vajalik on 
arendada väikeinvestorite ja äriinglite 
võimekuse võimekust ja kogemuste 
arendamiseks;

Turul on 
piisavalt 
kohalikke 
fondihaldureid

Turult tuleb signaale, et idufirmad vajavad 
üha enam investeeringuid eelseemne faasis 
ning selleks pöördutakse ka välismaiste 
kiirendite poole, sest vajalikku aluskapitali 
kohalikult turult ei leita. 

Professionaalsete fondihaldurite puudus 
(eriti varajases faasis): vajalik on kohalike 
fondihaldurite meeskondade tekkimise 
soodustamine (sh track record’i teke) ja 
nende motiveerimine turu harimiseks; 

Äriinglite ja 
investorite 
võimekuses 
puudujääke ei 
nähtud

Suuremate 
summade 
kaasamisel tuleb 
tihti pöörduda 
välismaiste 
investorite poole

25% osalenud 
ettevõtetest 
pole Eestist 
saanud kaasata 
soovitud mahus 
kapitali

LÕPPARUANNE - PERIOODI 2014-2020 
ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA VAHENDITEST 
KAVANDATAVATE FINANTSINSTRUMENTIDE 
EELHINDAMINE 30

Investorid 
taolist 
kitsaskohta 
kapitaliturul 
ei täheldanud

Hetkel on omakapitaliinvesteeringute 
pakkumine Eesti turul puudulik kõikides 
käsitletud investeerimisvahemikes (0,2–20 
miljonit eurot).

Vähest 
valmisolekut 
omakapitali 
kaasamiseks 
probleemina 
esile ei toodud

Omakapitali-
investeeringute 
pakkumises 
kitsaskohta ei 
nähtud.

Hoolimata omakapitali vajadusest, ilmnes
ettevõtete vähene valmisolek kolmandatelt
osapooltelt omakapitali kaasata. Kasvavad
ettevõtted ei soovi kontrollist loobuda ega
ka osalust jagada. Mitmed probleemkohad ja
hirmud on ilmselt tingitud ettevõtjate
madalast teadlikkusest
omakapitaliinvesteeringute
teemavaldkondades.

Loomise faasi 
iduettevõtete poolt 
soovitakse rohkem 
väiksemahulisi 
esmainvesteeringuid

Oli iduettevõtteid, 
kelle hinnangul oleks 
tõsta investorite 
teadlikkust 
investeerimisprotsessi 
osas
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LISA 5. INTERVJUEERITAVATE NIMEKIRI

INTERVJUEERITUD INVESTORITE NIMEKIRI KOOS ESINDAJATEGA:
1. Buildit – Aleksander Tõnisson
2. Change Ventures – Yrjö Ojasaar
3. Karma Ventures – Margus Uudam
4. Spring Capital – Henri Treude
5. Startup Wise Guys – Herty Tammo
6. Sunly – Priit Lepasepp
7. Superangel – Marko Oolo
8. Superheroes/EstBAN – Ivo Remmelg
9. Tera Ventures VC – Andrus Oks
10. Thorgate Ventures – Raido Pikkar
11. Trind Ventures – Ivar Siimar
12. United Angels VC – Riivo Anton

INTERVJUEERITUD KÕRGTEHNOLOOGILISTE ETTEVÕTETE NIMEKIRI 
KOOS ESINDAJATEGA:
Hardware
1. Cleveron AS - Peep Kuld
2. Milrem AS - Kuldar Väärsi
CyberTech
3. Threod Systems OÜ – Villiko Nurmoja
CleanTech
4. Elcogen AS – Enn Õunpuu
5. Hepta Group Airborne – Henri Klemmer

KÕRGTEHNOLOOGILISTE ETTEVÕTETE NIMEKIRI, MILLE INFOSLAID 
KOOSTATI AVALIKE ANDMETE PÕHJAL:
1. Starship Technologies OÜ
2. Veriff OÜ
3. Skeleton Technologies OÜ
4. Guardtime AS
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