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Portfelli tootlus vastaval perioodil. Alates 1 aastast annualiseeritult

Eksimine on inimlik

IMF-i heaks töötavad O. Blanchard ja D. Leigh leidsid oma uurimuses 2, et hiljutiste kriisiaastate
kärped mõjutasid majandust eeldatust palju negatiivsemalt. Võimalik, et IMF tegi vea üheaaegselt
riikidelt liiga järske kärpeid nõudes. Loomulikult on seekord oluline kriisi negatiivne mõju suurele
riikide grupile, mille tõttu eestitaolise väikeriigi puhul edukaks osutunud taktika suuremas plaanis
edukas ei pruugi olla. Teise (ostuhimulise kodanikkonnaga) planeedi leidmisega, mille abil kõik
riigid saaksid oma majandusi rohkem ekspordile orienteerides kasvatada, küll päris aktiivselt
tegeletakse, kuid märksa mõistlikum on leppida siiski katsetega ainult olemasoleva kaadri piires
hakkama saada. Suures pildis üsna ebaolulist baltlaste vaatenurka kaitses A. Aslund3, kes leiab, et
kasinusmeetmed meie puhul siiski töötavad. Selleks tuleb neid aga tõsimeeli ja võimalikult kiiresti
rakendatada (Eesti, Läti), mitte aastaid tegeleda vajalike sammude edasilükkamisvõimaluste
otsimisega (Kreeka).
Oluline on teada, millal mõni riik on oma arengus liikunud järgmisse faasi ja kas ta võiks oma
eeldusi majandustsükli käitumisest seetõttu muuta. G. Bekaert ja A. Popov on oma töös4 leidnud, et
kompromiss volatiilsuse ja majanduskasvu assümmeetrilisuse ning majandusarengu vahel muutub
negatiivseks alates 1231 USD per capita (2005 dollarites) GDP-st tasemest. Seega toob areng kunagi
kaasa üsna väheatraktiivse majandustsükli mustri, kus madala kasvuga perioodid vahelduvad kõrge
volatiilsusega perioodidega. Eestigi peaks juba sellisesse arengustaadiumisse kuuluma. Meie
kiiremat kulude kärpimist kriisi ajal saatis massiivne majanduse stimuleerimine eurorahadega, mis
tasakaalustas siin negatiivset majandustsüklit ilma valitsuse võlakoorma märkimisväärse kasvuta.
Viimasega tasandasid negatiivset tsüklit paljud teised riigid.
IMF-i eksimuse tunnistamine väärib tunnustust. Finantssüsteem on inimeste loodu, kes teadupärast
on ekslikud ja võivad vabalt seega olla loonud midagi sellist, mis ebaõnnestub. Kui ilmnenud vigu
märgatakse ja neist õpitakse, pole põhjust kadu ja hävingut kuulutada, vaid tuleb üritada selles
raamistikus hakkama saada. Mõned aastad edasi vaadates saab Eesti järjest vähem loota eurorahale
ja peab hakkama saama finantsturgude mänguruumis. Seetõttu on mõistlik hakata rahvusvahelisi
võlakirjainvestoreid EV võlakirjadega juba peatselt harjutama. Ideaalis võiks riigi võlakoormus siiski
jäädagi madalaks, et vähendada ülevõimendusest tekkivaid järske raputusi.
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