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Metallitoore
muutub
odavamaks

Olympic Casino sai
maksuametilt erandi

Kõikide metallide hinnad on tänavu langenud, eriti suur on kukkumine vanametalli hindades.
12–13

Olympic Enterteinment Groupi juhatuse liikme MADIS JÄÄGERI sõnul tuli maksuamet
amet
neile vastu majanduslikel kaalutlustel. 6–7
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Kingitus kaubakeskustele:
üliedukas poekett peagi siin
H&M kauplus

Varssavis
kujundati
avamise eel
kingipakiks.
FOTO: REUTERS/
SCANPIX

Rootsi rõivamüügikett H&M on sõlminud lepingud Tallinna kolme kaupluse
rajamiseks. Suurtegija tulek mõjutab kaubanduskeskusi ja rõivamüüjaid
4–5, 16–17

KUIDAS

PANGANDUS

PÕLLUMAJANDUS

Töötaja esindab
Facebookis firmat

Pangandusliit lihtsam
kui eelarveliit

Jahiseadus lööb
huvilised kaheks

Paljud ettevõtted on paika pannud, kuidas nende töötajad sotsiaalmeedias käituma peaksid.
“Töötaja on ettevõtte saadik ka
väljaspool tööaega,” väidab panga kommunikatsioonijuht. 10

Euroopa ühises pangandusjärelevalves, hoiuste tagamise süsteemis ning probleemsete pankade
toetamise fondi idees võivad
euromaad kokkuleppele jõuda varem kui eelarveliidus. 8–9

Maaomanikud ja jahimehed ei
suuda kõrvaldada erimeelsusi
uue jahiseaduse eelnõust. Jahimeeste arvates pole süsteemi mõtet muuta, maaomanikud tahavad
oma maal ise jahti korraldada. 11

KOLUMN

Kasvav korruptsioon on kartellilise riigivalitsemissüsteemi
paratamatu kõrvalsaadus.
Ettevõtja Karli Lambot leiab, et erakondade vahel peab tekkima konkurents.
14

2 TOIMETUS

TEGIJA
Antonis Samaras
võttis eile sisse koha riigi eesotsas
Kreeka poolteist kuud kestnud valitsuseta
aeg sai ümber eile, kui ortodoksi kiriku vaimulikud vannutasid peaministri ametisse
konservatiivide erakonna Nea Dimokratia juhi Antonis Samarasi. Vastne peaminister palus kreeklastelt suurt patriotismi, rahvuslikku ühtsust ja
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lootust, lubades teha enda poolt kõik, mis tema
võimuses, et jumala abiga kriisist välja rabeleda.
Samaras on lubanud lisaks kahe koalitsioonipartneri esindajatele valitsusse võtta ka kolmandiku
ulatuses tehnokraate, et opositsiooni valvsa pilgu
all troika nõutud valusate reformidega jätkata.

REPLIIK

Eetikaga kehvad lood
Riigikogulased ülisoodsates autoostudes mingit korruptsiooniohtu ei näe. Mõni peab koguni kohaseks märkida, et soodsam auto säästab riigi raha, märkamata, et see
kõlab küüniliselt. Teine teatab, et tema seda kingitusena
ei käsitle ja tänuvõlga ei tunne. Riigikogu liikmete eetikakoodeksi eestkõneleja Liia Hänni võrdleb aga Eesti Päevalehes riigikogulase soodsaid autooste arsti soodusreisiga ravimiﬁrma kulul. Küsimus ei olegi ju ainult selles, mismoodi riigikogulased tunnevad või mõtlevad, vaid suuresti selles, mismoodi säärased soodustused avalikkusele paistavad.
Kinnitus, et kõik on aus ja normaalne, ei veena kedagi teadmise juures, et tasuta lõunaid ei ole olemas.
VOLVOSID maale too-

va Info-Auto omanik
Viktor Siilats leiab,
et soodustused ühiskonnas tunnustatud
inimestele on igati
õigustatud.

PÄEVA FAKT

343
on kavas aastaks 2025 ehitada Moskvas. Programmi esimese osa raames kavatsetakse 2016. aasta lõpuks
valmis saada 146 hotelli, mis suurendab linna hotellikohtade
arvu 56 000 võrra. Praegu käib 32 hotelli ehitus.

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

UUT HOTELLI

AJALOO ILU

Liibanoni seitsme
vabastamine
21. juunil 2011 alustas välisminister Urmas Paet visiiti Liibanonis, et arutada seitsme 23. märtsil röövitud eestlasest
jalgrattamatkaja vabastamist. Pärast kohtumist Liibanoni
presidendiga kinnitas Paet, et eestlased on elus ja töö nende
vabastamise nimel käib.
Hetkeseis. Röövitud jalgratturid vabastati 14. juulil, kõik elu
ja tervise juures. 23. märtsil 2012, täpselt aasta pärast pantvangikriisi algust, esitlesid Madis Jürgen ja röövitud seitsmik juhtunut käsitlevat raamatut.

TSITAAT
On väga raske selgitada inimestele, miks
valitsused ei leia lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks ja miks leitakse lihtsalt
raha Kreeka abistamiseks. Inimestel
puudub valmisolek EFSFi ja ESMi suurendamiseks.
peaminister Andus Ansip Reutersile antud intervjuus

TÄPSUSTUS
Eilses artiklis “Koduost taas tarbijate jaoks päevakorras” oli
viga, sest Swedbanki spetsialistid edastasid eksliku info. Tegelikult on ka Swedbanki laenuvõtjate hulk ligi 38% suurenenud.

müüme | parandame | paigaldame | hoiustame

Ära näe vaeva, saadame
rehvid kulleriga koju kätte!
Broneeri rehvivahetus 6 553 556

JUHTKIRI

Toomas Annus: ohvri maskis
võitja, kes jääb kaotajaks

T

a on Eesti rikkamaid mehi. Teda kaitseb üks tuntumaid advokaate Leon Glikman. Tema teenistuses on parimaid suhtekorraldajaid Meelis Kubits. Ta võitis kohtus. Kuid ta on täis kibedust ja viha, sest
elab enda meelest riigis, kus käib pidev ebaseaduslik pealtkuulamine, kohtualuste ruineerimine ja kus kohtunikud täidavad jõustruktuuride käske.
Äripäeva hinnangul ei saa Toomas Annuse
kaliibriga ettevõtja endale lubada riigi alustalade kritiseerimist ilma tõsiseltvõetava argumentatsioonita. Annus süüdistas kohtuotsusele järgnenud sõnavõtus järgmise astme kohtuid selles, et nad on kapo ja prokuratuuri poolt mõjutatavad. Ta ütles, et õiguskaitseorganite esindajate eesmärk on määrata ringkonnakohtusse koosseis, kellele on võimalik anda käske. Ent oma väite toeks oli tal
ette tuua vaid kohtunik Leo Kunmani näide,
millest on aga nii karmide süüdistuste esitamiseks liiga vähe. Avalduse peamise osa moodustasid ettekujutused, kuidas asjad tema
meelest käivad.

Annus on kannatanud. Ehkki Harju maakohtu otsus oli Annuse sõnul oodatud, ei asenda
see tema hinnangul ligi kaheksa aastat kestnud illegaalselt jälitamist, kohtualuste süsteemsest ruineerimist ja moraalset ning rahanduslikku kurnamist. See on inimlikult
arusaadav: Annus on tõepoolest pikka aega
kestnud uurimise ja kohtuprotsessi ajal kannatanud. On ebameeldiv elada teadmisega,
et sind võidakse vangi panna, et sind on pealt
kuulatud ja su käike salaja jälgitud. Kohtualused on olnud tugeva surve all ning seetõttu on
nende viha kapo ja prokuratuuri suhtes mõistetav. On võimalik, et nii Annusele kui ka teistele kohtualustele on ülekohut tehtud.
Kuid Annus ei teinud oma avaldust emot-

Annuse
kaliibriga
ettevõtja
ei saa endale lubada riigi
alustalade
kriitikat
ilma argumentideta.

sioonidele tuginedes. Vihapurse olnuks mõistetav kohtuotsuse järel, kuid avaldus valmis
mitu tundi hiljem ning võib olla kindel, et seda aitas koostada tema PR-nõustaja Meelis Kubits. Avaldust võib võtta kui PR-käiku, mille
abil valmistutakse kõrgema astme teistsuguseks otsuseks. Seadnud kohtu usaldusväärsuse ette kahtluse alla, oleks pärast hea öelda, et
nägime kohtu mõjutamist ette.
Siiski oleks vaikimine pärast kohtuotsust
töötanud Annuse kasuks. Nüüd tekib tema
meeskonda vaadates pigem küsimus, miks lasevad tippklassi asjatundjad oma kliendil teha avaldusi, mis tema mainet mitte ei paranda, vaid hoopis halvendavad.
Toomas Annus on püüdnud endast luua
ebaõiglaselt tagakiusatud märtrit, süütult
vintsutatud ohvrit, kellel pole kõige vähematki süüd. Kes ei saa isegi aru, milles teda süüdistatakse. Kes on olnud kohtuprotsessi tõttu
sunnitud rohkem aega koos veetma oma advokaadi kui perega ning kelle tervise on rikkunud alusetute süüdistustega võitlemine.
Kuid kõige ja kõigi süüdistamine ei ole kunagi
parim viis teiste veenmiseks oma süütuses.
Taktika töötab Annuse vastu. Annus on nii
avalikult kui ka kohtus sõna võtnud rohkem
kui enamik teisi kohtualuseid, aga leiab ikka,
et teda pole küllalt kuulatud, ammugi mõistetud. Kui Annus oma süütuses kindel oleks, siis
poleks tarvis viietunniseid lõppsõnu kohtus ja
“kõik-on-süüdi”-avaldusi lõpututes volüümides.
Faktid kõneleksid iseenda eest.
Annuse taktika on hakanud töötama tema
enda vastu ning isegi, kui ta kohtu viimasest
astmest pro forma võitjana lahkub, on ta kokkuvõttes ikkagi kaotaja. Kaotanud ei ole ta aga
mitte kõike seda, mida ta oma avaldustes on
ette lugenud või kirjutanud, vaid maine ausa
ja vastutustundliku ettevõtjana, inimese ja arvamusliidrina, kelle sõnu võetakse tõsiselt.
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Soodsamad
ärikõned välismaal

Elisa Vagabond
Roaming-pakett, millega saad soodsamad kõned, SMS-id ja mobiilse andmeside
Euroopa Liidus, Venemaal ja USA-s:
Väljuvad kõned

0,24 €

Saadetavad sõnumid

0,08 €

Mobiilne andmeside

0,45 €

Kuutasu

Võta ühendust Elisa ärikliendi infotelefonil
660 0620 või vormista Vagabond
iseteenindusbüroos.

5€

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

elisa.ee
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Guido Pärnits: Ühed, kes käivad Soomes H&Mis
ostmas, ootavad taevamannat, ja teised peavad
seda suhteliselt tavaliseks kaubamärgiks.
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Ülemiste keskuse juht tarbijate suhtumisest H&Mi kaubamärki

KAUBANDUS

alustab Eestis
kolme poega.
Eile sõlmiti leping
Cityconiga
BIRJO MUST

Eile Tallinnas viibinud Cityconi vanem asepresident Harri Holmström on lepinguga igati rahul,
kuid tunnistas, et läbirääkimised rõivamüügiketiga kestsid vähemalt aasta. “Muidugi kaalusid nad
Eestis ka teisi asukohti, kuid arvestasid seda, et oleme juba mitu aastat teinud Skandinaavias koostööd. Nad teavad, et oleme professionaalid, tunnustavad meie turunduskampaaniaid ja tunnevad
ennast meiega mugavalt,” loetles Holmström põhjuseid, miks otsustati just Cityconi kasuks. Soomes
ja Rootsis on kahel ﬁrmal 15 lepingut.
Oma tütarﬁrma Promethean OÜ kaudu
H&Miga rendilepingu sõlminud CA Fastigheter
AB Eesti haru juhi Andreas Claessoni sõnul on ettevõttel koostöö üle väga hea meel.
“Rootsi investorina on eriti rõõmustav sõlmida
leping H&Miga ning olla osaline nende sisenemisel Eesti turule,” teatas Claesson, kelle sõnul jõuti
kokkuleppele vaid mõne kuuga.

birjo.must@aripaev.ee

Rootsi rõivamüügikett H&M on sõlminud lepingud Tallinnas vana postimaja hoone omaniku
Prometheaniga ja kaubanduskeskuste arendaja Cityconiga, et avada tuleva aasta sügisel Eestis kolm kauplust.
Poed avatakse Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes ning ning Narva maanteel
asuvas vanas Eesti Posti peahoones.
“Meie jaoks pole eesmärk iseenesest avada nii
palju poode kui võimalik. Kui avame poed, siis tahame alati, et nad oleksid parimas asukohas. Nende kolme poe puhul oleme leidnud parima asukoha,” kommenteeris H&Mi pressiesindaja Håcan
Andersson.
Partnerid lepingutega rahul. Anderssoni sõnul
sai ﬁrma aru, et on õige aeg tuua parima hinnaga kvaliteet ja rõivamood moeteadlikele klientidele Eestis.

CITYCONI vanem asepresident

Harri Holmström on sõlmitud
lepinguga rahul. FOTO: ANDRAS
KRALLA

Õige aeg tulemiseks. Vanas postimaja hoones on
sisemiste lammutustöödega juba alustatud ning
maja peaks enne avamist 2013. aasta sügisel läbima täieliku uuenduskuuri.
H&Mi võimalikust tulekust on räägitud juba
aastaid, kuid sageli on need kuulujutud kiires-

ti vaibunud. Kui siiani oli Holmströmi kinnitusel
rõivaketi fookus mujal, siis nüüd leidsid nad aega keskenduda ka Baltimaadele. Eriti olevat H&M
just Eesti puhul märganud, et inimeste moe-eelistus sarnaneb Skandinaaviaga.
Holmströmi sõnul avatakse tuleval sügisel kaks
umbes 2500ruutmeetrist kauplust Kristiine ja
Rocca al Mare kaubanduskeskustes. Esimeses ehitatakse välja vana hoone aatrium ning teises laiendatakse kaubanduspinda 4000ruutmeetrise juurdeehitusega.
Pärnits: vaevalt kauplusi vaid kolm jääb. Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa hinnangul on
H&Mi tulek Eestisse kindlasti hea uudis, sest mida
rohkem on meil tugevaid kaubamärke, seda kvaliteetsem on kaubandus. Siiski arvas ta, et kuna sellest on räägitud juba kaua, siis maailma imelisim
uudis see pole.
Ka eestlaste arvamused rõivaketi kohta lähevad Pärnitsa sõnul lahku: “Ühed, kes käivad Soomes H&Mis ostmas, ootavad taevamannat, ja teised peavad seda suhteliselt tavaliseks kaubamärgiks. Mõni lausa põlgab selle üleshaibitust.”
Samuti usub ta, et 2–3 kauplust ei jää Tallinnas
ainsateks ja neid võiks olla 5–6. Küsimus olevat

TALLINNAS

Viru hotelli
vastas asuvas
vanas postimajas käivad
juba lammutustööd. Üks
H&Mi kauplus
tuleb sinna.
FOTO: ANDRAS
KRALLA
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eurot kuus kulutas eelmisel
aastal Eestis keskmiselt üks
leibkonna liige rõivastele ja
jalatsitele. Leibkonna kogukuludest moodustab see 5%.
ALLIKAS: STATISTIKAAMET

Mis on mis
Hennes & Mauritz
AB
ROOTSI RÕIVAKETT, mis pakub kiirmoe tooteid lastele ja
täiskasvanutele.
NOTEERITUD Stockholmi börsil
ASUTATI Erling Perssoni poolt
1947. aastal Rootsis Västerås.
PRAEGU töötab 44 riigis asuvas 2575 kaupluses kokku ligi
94 000 inimest.
Suurem osa H&Mi rõivaid
toodetakse Aasias ja Euroopas.
2011. aastal ulatus ettevõtte käive 129 miljardi Rootsi
kroonini (14,6 miljardit eurot).
SEL AASTAL avab rõivaste müügikett oma esimesed
poed Bulgaarias, Mehhikos,
Lätis, Malaisias ja Taimaal.
JÄRGMISEL AASTAL on lisaks Eestile lepingud sõlmitud ka Indoneesia turule sisenemiseks. Ettevõttel on ambitsioon kasvada aastas 275
uue poe võrra.

Citycon OY
JAEKAUBANDUSPINDADE haldamisele ja arendamisele
spetsialiseerunud ettevõte
OMAB Eestis Rocca al Mare,
Kristiine ja Magistrali kaubanduskeskust. Kokku omab
ja opereerib Eestis, Soomes,
Rootsis ja Leedus 36 kaubanduskeskust ning 45 muud
jaekaubanduskinnisvara.

CA Fastigheter AB
ROOTSI päritolu kinnisvarafir-

ma, kuulub CA Gruppi.
TÜTARFIRMA Eestis Promethean OÜ omandas mõni aasta tagasi Tallinnas Narva mnt
1 asuva vana Eesti Posti peahoone.

OÜ PIISTAOJA KATSETALU OSA MÜÜK
avalikul kirjalikul enampakkumisel
Enampakkumise korraldaja: Eesti Maaülikool
Enampakkumise läbiviija: ülikooli rektori 2012. aasta 20. märtsi korraldusega
nr 1-9.RR/67 kinnitatud komisjon
Võõrandatava vara põhiandmed
Osa nimiväärtus on 120 601 eurot, mis moodustab 100% osaühingu osakapitalist ning
kuulub ainuosanikule Eesti Maaülikoolile. Osaühing on kantud äriregistrisse ärinimega
OÜ Piistaoja Katsetalu, registrikood 10645942. Osaühingu asukoht on Piistaoja küla, Tori
vald, Pärnumaa. Lisainfo: www.piistaoja.emu.ee
Ettevõtte majandusnäitajatega on võimalik tutvuda aadressil https://saldo.ﬁn.ee/.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28. august 2012 kell 15. Pakkumus tuleb saata
tähtkirjana enampakkumise korraldajale Eesti Maaülikoolile või anda allkirja vastu üle
ülikooli rektoraadis aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014.
Pakkumused avatakse 15 minutit pärast pakkumuste esitamise tähtaega Eesti Maaülikooli
peahoones Kreutzwaldi 1a, Tartu, ruumis nr 211. Enampakkumise protseduurireeglite
järgi on kohalviibivatel pakkumuse esitanud isikutel võimalus 15 minuti jooksul esitada
kirjalikke lisapakkumusi.
Vara alghind on 2 200 000 (kaks miljonit kakssada tuhat) eurot.
OÜ Piistaoja Katsetalu osa avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord
väljastatakse huvitatud isikule kas paberil või elektrooniliselt pärast seda, kui
sooviavaldaja on tasunud eelregistreerimistasu 20 (kakskümmend) eurot Eesti Maaülikooli
pangakontole nr 10102000314008 SEB Pangas (selgituseks märkida tekst: “OÜ Piistaoja
Katsetalu. Eelregistreerimistasu“) ning end eelregistreerinud. Seda saab teha:
- tööpäeviti 10–12 ja 13–15 ülikooli rektoraadis aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu;
- e-posti teel aadressil monika.ojakivi@emu.ee;
- posti teel Eesti Maaülikooli aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014.
Eelregistreerimine toimub eelregistreerimistasu maksedokumendi alusel, mille on
kinnitanud pank.

Parim valik domeene
Elkdata Veebimajutus – üle 13 aasta kogemust
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.ee
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Loe Äripäevast
INVESTORI LUGU “H&M on olnud

üks maailma paremaid aktsiaid”
tänases lehes lk 16–17

.ru

.lt

.com

.ﬁ

.me
lihtsalt selles, millise ajaperspektiiviga järgmised
kauplused lisanduvad.
Väikestel võib minna raskeks. Küsimusele, milline mõju on rõivaketi tulekul Ülemiste keskusele, vastas Pärnits, et väga ei mõjuta. Ta tõi näiteks,
et müügimahtudelt Euroopas esikohal oleva Zara
grupi teise kaupluse avamine Tallinnas Kristiine
keskuses turu olukorda väga ei mõjutanud.
“Ootus on suureks aetud ja eks alguses liigub
sinna ikka rahvast palju. Nii tugev ta aga ei ole, et
teised kohad Tallinnas tühjaks jooksevad,” lausus Pärnits.
Ka ei usu ta seda, et tuntud rõivabrändid peaksid mures olema, sest A-klassi brändidele see fataalset mõju ei avalda. “Küll aga kardavad väikesed poekesed, et nende elu läheb raskemaks. Eriti on tunda seda keskuse enda kontekstis, et kui
H&M tuleb keskusesse, siis mis neist saab,” tõdes
Ülemiste keskuse juht.
Holmström arvab seevastu, et H&Mi poed toovad edu ka teistele kauplustele, kuna need meelitavad palju kliente kaubanduskeskustesse.
H&Mi esindaja Andersson keeldus keti mõju
hindamast ning märkis lühidalt, et H&M ei kommenteeri kunagi oma konkurentide tegevust.

Kommentaar
Odavad riided
löövad turu sassi

.tv

.co

.net

URMAS LEEMAN
lasteriiete tootja Lenne OÜ üks omanik ja juht

Kindlasti on H&M kõva firma
ja kõva konkurents kõigile.
Eks nende tulek lööb turu segamini küll, sest neil on suhteliselt odavad riided.
Meie riided on ilmastikukindlad, H&M toodab rohkem
Kesk-Euroopale mõeldud rõivast, kus ilmaolud pole nii karmid.
Siseriiete tootjad peaksid
aga küll tähelepanelikult jälgima, mida nad siin müüma hakkavad ja milline on nende hinnapoliitika.
Oma strateegiat me muutma
ei hakka. Põhiturg on meil eksporditurg ja seega arvan, et nii
väga ma seda mõju ei tunneta.
Aga kindlasti jälgime neid.
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KASIINO

Tallinn ja maksuamet
tegid Olympicule erandi.
Põhjuseks mitte takistada
ettevõtlust
ALYONA STADNIK

11.

alyona.stadnik@aripaev.ee

Tallinna linnavalitsus ja maksuamet tulid Olympic Casinole vastu ning pikendasid kasiino korraldusluba kuu lõpuni, minnes hasartmänguseaduse nõuetest mööda. Põhjuseks on soov mitte takistada ettevõtlust ning maksude laekumist.
Tallinnas aadressil Narva maantee 2 tegutseb elumajas Olympic Casino, mille hasartmängu korraldamise luba lõppes selle aasta 11. juunil. Ettevõttel oli plaan mängukoht Vana-Viru tänavale üle viia.
Olympic Enterteinment Groupi juhatuse liige
Madis Jääger ütles, et nad taotlesid hasartmängu
korraldusloa pikendamist kuu lõpuni, sest maksu
tuleb selleks maksta kuu kaupa ja nad oleks poole kuu pealt kasiino sulgemisega majanduslikku
kahju kandnud.
“Maksu- ja tolliamet pikendas meie taotluse
alusel luba ainult ühe jooksva kuu lõikes tasutud
maksu perioodiks,” selgitas Jääger. “Sulgeme Narva maantee kasiino 30. juunil.”
2009. aastal jõustunud seadus ei luba hasartmänge elumajas korraldada, aga see Jäägeri sõnul neid seni ei puudutanud, sest uus seadus oleks
nende jaoks jõustunud alles pärast korraldusloa
tähtaja lõppu.

juunil lõppes Olympic
Casinol hasartmängu
korraldamise luba
Tallinnas Narva mnt 2,
kuid kasiino suletakse 30. juunil.

Luba tuli oodata kaks kuud. Jäägeri sõnul tuli maavalitsusest uuele aadressile viimisele vastust kaks kuud oodata, seetõttu ei saanud Olym-

pic Casino uues kohas tegevust kohe juunis alustada. Mängukoha avamiseks kulub umbes kuu ettevalmistusaega.
Maksu- ja tolliameti teatel nemad seadust ei eiranud, sest tegemist oli ebastandardse juhtumiga
olukorras, kus kohaliku omavalitsuse luba oli olemas. See anti 5. veebruaril 2007. aastal ja on tähtajatu. “Hasartmängu korraldusloa pikendamata
jätmisel oleks ühe mängukoha sulgemise ja teise avamise vahelisel ajal Olympic Casinole tekitatud ettevõtluse seisakust majanduslik kahju, töötajad oleksid olnud tööta ja laekumata oleks jäänud makse,” selgitas maksu- ja tollikeskuse maksukorralduse osakonna juhataja Monika Jõesaar.
Jõesaare sõnul ei piirdu maksuhalduri tegevus
üksnes järelevalvega seaduste täitmise üle, vaid
amet pakub ka lahendusi olukordades, mis ei ole
seadusega täpselt reguleeritud või kus seadus ei
ole üheselt mõistetav. Ta lisas, et kõnealuses olukorras oli maksuhalduri eesmärk mitte takistada ettevõtlust ja tagada töötajatele töö säilimine.
“Mängukoha sulgemisega oleks jäänud riigile laekumata ka makse. Olympic Casino on täitnud korrektselt hasartmängu seadusest tulenevaid kohustusi,” tõdes Jõesaar.
Konkurent näeb ebavõrdsust. Ärimees Vjatšeslav
Leedoga seostatud ettevõtte OÜ Best4U ehk CityCasino juhi Meelis Luhti seisukoht on see, et seadus
kehtib ühtmoodi kõikide jaoks. “Ei ole nii, et üks
amet mõtleb ja hakkab seadusest kõrvalekaldeid
tegema. See soodustab küll ettevõtlust, aga samas
seab konkurendid ebavõrdsesse olukorda,” kommenteeris Luht.
Seda, kas Vjatšeslav Leedo on CityCasino omanik, polnud Luht nõus selgitama.

Eluruumidega ühes majas ei saa kasiino olla
Olympic Casino Eesti AS esitas
20. veebruaril Tallinna ettevõtlusametile avalduse nõusoleku saamiseks õnnemängude
mängukoha avamiseks aadressil Vana-Viru 14. Kuna õnnemängu mängukohal aadressil Narva mnt 2 lõpeb korraldusluba 11. juunil 2012 ning tulenevalt asumisest elumajas ei ole

võimalik seal tegevust jätkata,
soovitakse mängukoha tegevus
viia üle aadressile Vana-Viru 14.
Tallinna linnavalitsus väljastas Olympic Casinole 2007. aastal
nõusoleku mängukoha avamiseks aadressil Narva mnt 2. Uuele Olympic Casino mängukohale asukohaga Vana-Viru 14 anti kohaliku omavalitsuse nõus-

olek hasartmängu korraldamiseks 30. mail ja maksuhalduri
poolt hasartmängu korraldusluba alates 1. juulist.
Hasartmänguseadus, millega kehtestati nõue, et õnnemängu mängukoht ei või asuda hoones, kus on eluruume, jõustus 1.
jaanuaril 2009. Hasartmänguseaduse § 37 lg 1, mille kohaselt

võib õnnemängu mängukoht
asuda üksnes eraldi hoones; hotellis, konverentsi- või meelelahutuskeskuses; ärihoones või
kaubanduskeskuses, kui õnnemängu mängukohta ei saa siseneda ärihoone või kaubanduskeskuse muude ruumide kaudu
ja kui samas hoones ei asu eluruume jõustus 1. jaanuaril 2010.

Vähi müüs Molycorpi aktsiaid kahjumiga maha
KAISA GABRAL
kaisa.gabral@aripaev.ee

RAIVO SORMUNEN
raivo.sormunen@aripaev.ee

Silmet Grupi majandusaasta aruandest selgub, et ettevõte müüs 2011. aastal maha üle
neljandiku Molycorpi aktsiatest 17,5 miljoni euro eest. Eile
kinnitas Vähi, et on ka ülejäänud
aktsiad maha müünud.
Silmet Grupp müüs eelmise aasta aprillis 80% ja oktoobris veel 10% Silmeti aktsiatest
Ameerika Ühendriikide päritolu muldmetallidega tegelevale ettevõttele Molycorp. Kokku
ulatus tehingu hind 62,6 mil-

joni euroni. Esimese müügitehingu tasu võeti vastu Molycorpi aktsiates, mida saadi ligikaudu 1,6 miljonit tükki. Arvestades, et 2012. aastal on Molycorpi aktsia liikunud eelmise aasta
lõpu tasemel ehk 20–35 dollari
juures, võis Silmet saada tehingust veerandsada miljonit eurot kahjumit.
Vähi oli eelmise aasta lõpuks
hinnanud kiires langustrendis
olnud Molycorpi aktsiaid Silmet Grupi bilansis alla 24 miljoni euro jagu.
Peaaegu kõik aktsiad müüdud.
Helistades Tiit Vähile ja uurides

aktsiate müügi kohta, ei soovinud ta teemat pikalt kommenteerida ja märkis vaid: “Meil ei
ole tegemist börsiettevõtetega,
on tavalised ettevõtted ja kõikide
tehingute kohta saate andmeid
aastaaruannetest,” märkis Vähi alguses, kuid lisas siis: “Praegu me vaheinformatsiooni ei anna. Kui tahate vaadata Molycorpi aktsia seisu New Yorgi börsil ja
vaatate, kui palju on Silmet Grupil seal aktsiaid, siis neid peaks
praegu seal olema alles natuke
üle 4000. Neil oli aga peaaegu 1,7
miljonit,” märkis Vähi, vihjates,
et on praeguseks peaaegu kõik
aktsiad maha müünud.

Uurides, mis plaanid saadud
rahaga on ja kas plaanitakse uusi investeeringud, märkis Vähi,
et ettevõte tegeleb investeeringutega pidevalt. “Kuid me pole
börsiettevõte ja meie infot saab
aastaaruannetest,” jäi Vähi endale kindlaks.
Silmet Grupp on saanud eelmisel aastal ﬁnantsinvesteeringute müügi pealt (Molycorpi aktsiate müük – toim) 17,5 miljonit
eurot, mille eest on tagasi makstud kõik laenud ning antud sidusﬁrmadele (Sillamäe Sadam,
Sillamäe SEJ jt) üle 5 miljoni laene juurde. Molycorpi aktsia hind
on praegu 20 dollari kandis.

Taust
Terve Silmet kuulub nüüd Vähile
TÄNAVU aprilli seisuga on Silmet Grupi omanikeringist lahkunud Thomas Björn Waldin ja
Metrostar ning aktsiad on läinud Valga Groupile, mille nõukogu esimees on Tiit Vähi.
METROSTARI üks omanik Mehis Pilv kinnitas omanikeringist väljumist. “Jah, on toimunud grupi jagunemine. Minu
perefirma Metrostar eraldus,
samuti ka Thomas Björn Waldin, kes oli eraisikuna aktsio-

när. Valga Group jäi Silmeti ainuomanikuks,” rääkis Pilv.
“Meil ei olnud erimeelsusi, toimus kõigi huvidele vastav sõbralik ja konstruktiivne jagunemine. Ise olen rahul.”
2011. AASTAL oli Silmet Grupi käive 954 000 eurot ning
2010. aastal 1 021 000 eurot.
TIIT VÄHI suuromanduses olev
Silmet Grupp sai mullu 28,5
miljonit eurot kasumit, 2010 oli
kasum 2,9 miljoni eurot.
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OLYMPIC saab

hasartmängukohta
Tallinna kesklinnas tiheda
liiklusega
tänava ääres
erandkorras
kuu lõpuni
lahti hoida.
FOTO: RAUL MEE

EDETABEL

Soomes ostetakse
elektriautosid vähe
Soomes oli elektriautode
müük kesine, aasta esimese
viie kuuga osteti 20 masinat,
kirjutas Helsingin Sanomat.
Liiklusturvalisuskeskuse Traﬁ teatel müüdi Soomes aasta esimese viie kuuga kokku 59 205
autot, neist vaid 20 olid elektriautod. Suurem osa autodest töötab bensiini või diisliga, vaid
758 kasutab muud kütust – suurim osa ehk umbes 700 etanooli.
Elektriautode ja hübriidide
müük jäi kasinaks ka mujal Eu-

Eesti on jõukuselt ELis 21. kohal

roopas. Turu-uuringuﬁrma AID
andmetel müüdi Lääne-Euroopas viie kuuga kokku 4867 elektriautot. Müük on keskendunud
üksikutesse riikidesse, kus nende hindu tugevalt subsideeritakse. Hübriidide ehk elektri- ja
bensiinimootoriga varustatud
masinaid müüdi aasta esiemeses kvartalis 28 500.
ELis müüdi tänavu viie kuuga
7,7 protsenti vähem autosid kui
eelmisel aastal, kokku 5,5 autot.
ARIPAEV.EE

Eesti SKP elaniku kohta moodustas eelmisel aastal 67% euroliidu keskmisest, mis annab 27 liikmesriigi võrdluses 21. koha. 2010.
aastaga võrreldes paranes positsioon ühe võrra, sest Eesti tõusis
mööda Ungarist, selgub ELi statistikaameti Eurostat andmetest.
Euroopa Liidu rikkaim riik on Luksemburg, mille SKP elaniku kohta
oli koguni 274% keskmisest. Esiviisikusse mahuvad veel Holland,
Austria, Iirimaa ja Rootsi. Soome oli üheksandal kohal.
Eestist koha võrra ees on. Leedu ja Läti asuvad vastavalt 24. ja 25
kohal. Kaks viimast on Rumeenia ja Bulgaaria.

AMETIAUTO

Evelin Ilves sõidab Volkswageniga
Esileedi Evelin Ilves sai kätte uue ametiauto, milleks on Volkswagen Sharan, kirjutas Õhtuleht.
Seoses Evelin Ilvese kasutuses olnud Audi A6 Allroadi rendilepingu lõppemisega korraldas presidendi kantselei riigihanke uue sõiduki kasutusrendile võtmiseks.

Silmapaistev disain 䟦hendab
mugavuse, s䟒䟒stlikkuse ning v䟡imsuse.

Eestis madalaim
kütusemarginaal
Euroopa kütusehindu koondava energiaportaali energy.
eu hinnastatistika kohaselt on
Eestis kütusemüüjatel Euroopa kõige väiksemad kaubanduslikud marginaalid. Samas
on need aastaga suurenenud.
Portaali andmetel on Eesti
kütusemüüjate 95E marginaal
18,2 senti iga müüdud kütuseliitri pealt (mullu augustis 11,7
senti). Eestile järgnevad Saksamaa 20,2 ning Soome ja Rumeenia 20,7 sendiga. Kõige kõrgem
marginaal on Prantsusmaal ja

Maltal – 33,7 senti ning neile
järgneb Slovakkia 30,4 sendiga.
Portaali andmetel on 95E jaemüügi liitrihind on kõige madalam Küprosel – 1,273 eurot –,
järgnevad Bulgaaria 1,276, Rumeenia 1,280, ja Eesti 1,284 euroga. Kõige kõrgem mootorikütuse liitrihind on Hollandis
– 1,761 eurot –, järgnevad Itaalia
1,746 ja Taani 1,722 euroga.
Eesti kütusemüüjate diislikütuse marginaal on 15,8 senti, mis
on ka Euroopa madalaim.
ARIPAEV.EE

Hyundai ix35. On uute m䟡tete aeg.
Hyundai ix35 voolujooneline siluett on pilkup䟦䟦dev, selle avar ja mugav salong lausa kutsub reisima. Valikuv䟡imalusi
on rohkelt: esiratta- v䟡i nelikvedu, bensiini- v䟡i diiselmootor, automaat- v䟡i manuaalk䟒igukast. Maksimaalsed hinded
Euro NCAP kokkup䟡rketestides t䟡stavad Hyundai ix35 vaieldamatult k䟡ige turvalisemate autode klassi.
Tere tulemast kvaliteetsete autode maailma!

ix35 2WD soodushind alates 16 700 䩉
ix35 4WD soodushind alates 19 299 䩉
www.topauto.ee

OOTAME SIND TOPAUTO ESINDUSTESSE!

ix35 keskmine k䟦tusekulu 5,7 – 8,2 l /100 km ja CO² heitmed 149 – 195 g/km

L䟒bis䟡idupiiranguta

TALLINN, Sõpruse pst. 18c, tel. 667 5511; TARTU, Ilmatsalu 28, tel. 742 4677; KURESSAARE, Kihelkonna mnt. 8a, tel. 452 4334; VILJANDI, Suur-Kaare 69, tel. 444 8866;
HAAPSALU, Tallinna mnt.78, tel. 472 4010; RAKVERE, Narva 23c, tel. 327 0903; NARVA, Kerese 40g, tel. 356 9333; JÕHVI, Lääne 1b, tel. 339 6204; www.topauto.ee

8 UUDIS

21. juuni 2012 ÄRIPÄEV
toimetaja Aivar Hundimägi, tel 667 0115, e-post aivar.hundimagi@aripaev.ee

VÕLAKRIIS

Pangandusliit
võib olla
esimene samm.
Tihedama liidu
suunas
SIRJE RANK
sirje.rank@aripaev.ee

Mis on mis
Pangandusliit

Jürgen Ligi ja teised euroala rahandusministrid
hakkavad täna lähemalt arutama võimalikku
abi Hispaania pankadele, ent juba tahab ka Itaalia turu rünnakute eest paremat kaitset ning üsna lähedal abipaketi küsimisele on Küpros, mis
vajab samuti abi oma pankade jaoks.
Üha ilmsem on, et riikide ükshaaval väljaaitamine ei ole ei lahendus ega ka võimalus, kui kõrvutada euroala suuruselt neljanda ja kolmanda riigi
Hispaania ja Itaalia potentsiaalset abivajadust euroala olemasolevate kriisitõrjemehhanismide võimalustega. Täiendavalt peletab investoreid teadmine, et juulist jõustuval alalisel päästefondil ESM on
eeliskreeditori staatus.
Vajadus baasi kindlustada. Nii on viimastel nädalatel – ja eriti pärast turgude negatiivset reaktsiooni Hispaania pangaabi teatele (euroala valmisolek laenata kuni 100 miljardit eurot – toim) – hoogu võtnud arutelud rahaliidu alustalade kindlustamisest pangandusliidu loomisega.
Euroopa Keskpank on Euroopa ühise pangandusjärelevalve, ühise hoiuste tagamise süsteemi
ning probleemsete pankade rekapitaliseerimise
või restruktureerimise fondi ideed aktiivselt toetanud kevadest saadik.
Nädalapäevad tagasi pani oma ettepanekud
lauale ka Euroopa Komisjon. Ning äsja Mehhikos
lõppenud G20 riikide kohtumisel kirjutasid euroala kolm suurimat riiki Saksamaa, Prantsusmaa ja
Itaalia alla sama ideed visandanud lõppdokumendile. See ütleb, et pankade ja riikide võlaprobleemide vastastikusele võimendamisele tuleb lõpp teha
ning euroala riikide laenukulud tagasi jõukohasele tasemele saada.

ÜHTNE REEGLISTIK pankade
kapitali ja likviidsuse tagamiseks
ÜHTNE JÄRELEVALVE mitmes
liikmesriigis tegutsevate pankade üle
KOKKU LEPITUD RAAMISTIK pangakriiside lahenda-

miseks, k.a võimalik ühtne
hoiuste tagamise skeem
ALLIKAS: RAHANDUSMINISTEERIUM

Kui me juunis ka konkreetseid otsuseid ei langeta, on tee,
trajektoor
kõigile väga
selge.
Euroopa Liidu Ülemkogu president Herman Van Rompuy

Liidu loomine prioriteetne. “Panganduse integratsioon on kerkinud esikohale ja ma usun, et panganduse integratsiooni suhtes on enam tsentraliseeritud ja ühtses järelevalves võimalik kokkuleppele jõuda varem kui teistes küsimustes,” ütles Herman Van Rompuy agentuuri Reuters vahendusel,
pidades teiste küsimuste all silmas eelarveliitu ja
ühiseid võlakirju.
Tuleval nädalal toimuvalt Ülemkogult olulisi
otsuseid veel siiski oodata ei ole. “Kui me juunis ka
konkreetseid otsuseid ei langeta, on tee, trajektoor
kõigile väga selge ja sellisel juhul on kiirusel vähem
tähtsust kui tehtud otsustel,” ütles Van Rompuy.
Barroso sõnul oleks komisjon valmis täiendatud ettepanekud esitama sügisel. “Komisjon toetab süsteemi, mis väldib nakkuse levikut ﬁnantssüsteemi võlakohustuste ja valitsuse võlakohustuste vahel,” ütles Barroso.
Liikmesriikidest on aktiivselt initsiatiivi haaranud Prantsusmaa president Francois Hollande, kes
tunneb ennast pärast sotsialistide värsket parla-

mendivalimiste võitu eriti tugevalt. Hollande’i sõnul on “vastuvõetamatu”, et riigid nagu Hispaania
või Itaalia, mis on reformid käivitanud, peavad talumatult kõrge hinnaga raha laenama.
Hollande toetab muu hulgas ideed, et euroala
päästemehhanismid EFSF (440 miljardit eurot) ja
ESM (500 miljardit eurot) hakkaksid euroala riikide võlakirjaturul tugioste tegema, mida seni on
vastu tahtmist teinud Euroopa Keskpank. Vastava
ettepaneku esitas Itaalia peaminister Mario Monti G20 kohtumisel ning täna arutavad seda euroala rahandusministrid. Volitused selleks said päästemehhanismid eelmisel aastal.
Tähtsad otsused vaekausil. “Itaalia on teinud
ettepaneku, mis väärib kaalumist,” ütles Hollande G20 kohtumise järel, lisades, et arutab seda ka
homsel kohtumisel Roomas Saksamaa, Itaalia ja
Hispaania valitsusjuhtidega.
Maailma suurima võlakirjafondi Pimco juhi
Mohamed El-Eriani sõnul on “suure neliku” kohtumine olulisemgi kui nädala pärast toimuv Ülemkogu. “Nende käes on võti,” ütles El-Erian agentuuri Bloomberg vahendusel.
Saksamaal on samas vastutuse jagamiseks
omad ja teistest suure neliku riikidest erinevad
nõudmised.

ÜLEMNÕUKOGU president

Herman Van
Rompuy
(vasakul)
ja Euroopa
Komisjoni
president
Jose Manuel
Barroso
valmis pressikonverentsi
küsimustele
vastama
esmaspäeval
enne G20
kohtumise
avamist Mehhikos. FOTO: AFP/
SCANPIX

Mais kallines enim energia tootmine

Ansip: peatselt
kannatus katkeb
Euroala riikidel on raskusi
leidmaks rahva toetust hädas
riikide, nagu Kreeka, abistamisele ning Euroopas hakkab
kannatus Kreeka suhtes otsa
saama, ütles peaminister Andrus Ansip Reutersile antud intervjuus. “On väga raske selgitada inimestele, miks valitsused
ei leia lisaraha õpetajate palkade
tõstmiseks ja miks leitakse lihtsalt raha Kreeka abistamiseks,”
kommenteeris Ansip. “Inimestel
puudub valmisolek EFSFi ja ESMi
suurendamiseks.”
Ehkki abifondid on solidaarsuse sümbolid, pole avalikkus tema sõnul mõistnud, miks on vaja investeerida suuri summasid
EFSFi või ESMi. “Meid peetakse
vaesteks eestlasteks, kes aitavad

Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja Ülemkogu president Herman Van Rompuy
kinnitasid Mehhikos mõlemad, et pangandusliit
võib sündida suhteliselt kiiresti ning olemasolevate aluslepingute raames.

PEAMINISTER

Andrus
Ansip.

rikkaid kreeklasi,” kommenteeris Ansip. Tema väitel seisavad
samade teemade ees ka Saksa
poliitikud. “Vaesed Bundestagi
liikmed hääletasid EFSFiga liitumise poolt, samas enam kui 60%
inimestest on tugevalt selle vastu,” lisas ta.
Äripäev kirjutas mullu juunis
kaaneloos, et ehkki Eesti osalemine Euroopa kriisiabis sai tollal äsja valitsuse heakskiidu, ei
nõustu enamik eestlasi võlglasi
rahaliselt toetama.
ARIPAEV.EE

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks aprilliga võrreldes tänavu mais ei muutunud, aastataguse sama kuuga võrreldes
kerkis aga 2% võrra. Enim ehk
6,3% võrra kallines mais energia
tootmine.
Majandusministeeriumi teatel on enamikus tööstusharudes hinnad aastaga muutunud
vähem kui 2 protsenti. Eranditeks on jätkuvalt toiduainetööstus 6,1protsendise, keemiatööstus 9protsendise ning mööblitootmine 4,3protsendise hinnatõusuga. Toiduainetetööstuses veavad hinnakasvu endiselt
kalatööstus ja lihatööstus, kus
aastases võrdluses on hinnad
kallinenud vastavalt 18,6 ja 8,7
protsenti.
2011. aasta maiga võrreldes
mõjutas indeksit keskmisest

enam hinnatõus toiduainete ja
soojusenergia tootmises.
Hinnatõusud mitmes valdkonnas. Ekspordihinnaindeksi
muutus oli 2012. aasta mais võrreldes aprilliga 1,0% ja võrreldes
eelmise aasta maiga 2,1%. Majandusministeerium märkis, et toiduainete ekspordihinnad olid
mais sarnaselt aprilliga kümnendiku võrra kõrgemad kui
aasta tagasi, näidates kiireimat
kasvutempot. 7% piires oli aastane hinnatõus keemia- ja rõivatööstuses, kuid mõlema kasvutempo on kuust-kuusse aeglustunud.
Nõudlus palgi järele vähenes
hüppeliselt. Suurim, -14% ekspordihindade langus oli palgi
väljaveol, mida mõjutas nõud-

luse vähenemine välisturgudel.
Jätkuvalt olid aastatagusest perioodist madalamad ekspordihinnad elektroonikatööstuses,
millele avaldab survet samuti
kahanev nõudlus.
Impordihinnaindeksi muutus oli 2012. aasta mais võrreldes aprilliga 0,0% ja võrreldes
eelmise aasta maiga 3,8%. Majandusministeeriumi teatel olid
mais naftasaaduste sisseveohinnad veel 16% kõrgemad kui aasta varem, kuid kuises võrdluses
toimus juba kerge langus. Ligi
kümnendiku tõusid aastaga puidu ning masinate ja seadmete
impordihinnad, mille taga võib
olla teatud kallimate puidusortide sissevedu ja investeeringud
uutesse tootmisliinidesse. Aastataguse perioodiga võrreldes on
mõnevõrra langenud põlluma-

jandussaaduste, puittoodete, paberi ja pabertoodete ning elektroonikatoodete impordihinnad.
Hinnatõusubuum eeldatavasti
möödas. Pärast mõnekuist tõusuperioodi langesid mais ettevõtete hinnatõusu ootused, nentis majandusministeerium. Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu kohaselt prognoosis 80%
tööstusettevõtetest müügihindade püsimist lähikuudel muutumatuna. Hindade langust eeldas kümnendik küsitletutest,
peaaegu sama palju oli hinnatõusu prognoosinud ettevõtteid.
Tööstusharuti oli ootuste alanemine valdav, ka seni üsna tugevate hinnatõusu prognoosidega toiduainetööstuses on olukord rahunenud.
ARIPAEV.EE
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KredEx: veel
5 miljonit eurot
korterelamutele
KredExi andmetel on viimastel kuudel huvi korterelamute
rekonstrueerimisetoetuse vastu oluliselt tõusnud. Toetust on
saanud 334 korterelamut 10,74
miljoni euro ulatuses.
“Kuna korterelamu rekonstrueerimisprotsess võtab alates
planeerimisest kuni ehitamiseni aega umbes aasta, soovitame
kõigil korterelamutel, kes soovivad maja energiatõhusamaks
muuta, vajalike ettevalmistöödega igal juhul jätkata või alustada, juhul kui seda siiani tehtud ei ole. Tõenäoliselt jätkatakse korterelamute rekonstrueerimise riikliku ﬁnantseerimisega ka aastal 2013. Ettevalmista-

Kommentaar
Eesti näeb kooskõla oma seisukohtadega
TANEL ROSS
rahandusministeeriumi asekantsler

Põhimõtteliselt on pangandusliidu eesmärk tõhusam
pangateenuste pakkumine
elanikele ja ettevõtetele kõikjal Euroopa Liidus ja Euroopa
panganduse usaldusväärsuse
tagamine.
Meie esialgse hinnangu kohaselt on pangandusliidu loomiseks esitatud üldpõhimõtted kooskõlas Eesti üldiste seisukohtadega. Sealjuures on oluline, et senisest ulatuslikum
koostöö pangandusjärelevalve

ja kriisilahenduse korraldamisel tagab liikmesriikide õiguste ja kohustuste tasakaalu ning
pangandussüsteemi stabiilse
arengu kõigis liikmesriikides.
Mis puutub ettepanekusse,
et EFSF/ESM ostaks järelturult
riikide võlakirju, siis ei ole see
võimalik ilma majanduse kohandamise programmita ja selle täitmise järelevalveta.
Eesti toetab kindlalt nende
kokkulepete järgimist, millega toetatakse majandus- ja eelarvereformide elluviimist liikmesriigis.

On oluline, et senisest ulatuslikum koostöö
tagab pangandussüsteemi stabiilse arengu
kõigis liikmesriikides.
rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross

vate tööde jaoks jätkub endiselt
energiaauditi, ehitusprojekti ja
ekspertiisi toetuse väljastamine,” ütles KredExi eluaseme ja
energiatõhususe divisjoni juht
Mirja Adler.
“Korterelamu renoveerimiseks antava laenu intress on endiselt soodne, kuid tulenevalt
KredExi vahendite lõppemisest
ei ole enam võimalik ﬁkseerida intressi 10 aastaks,” täiendas Adler.
KredExi andmetel on jäänud
vabasid vahendeid rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks 5 miljonit eurot, millest saab toetust
veel ligi 200 korterelamut.

“varakult ja efektiivselt” otsustusprotsessis kaasa lüüa.
Kohtu otsus ei mõjuta siiski
ESMi ega ﬁskaallepet enne tulevale nädalale plaanitud ratiﬁtseerimist Bundestagis.

SAKSAMAA kantsler Angela
Merkel pälvis konstitutsioonikohtu etteheiteid, et valitsus
on kitsi parlamendi teavitamisel. FOTO: ANDRES HAABU

Delikaatsed punktid. Saksamaa
valitsus oli väitnud, et parlamendi kaasamine keerulistesse konﬁdentsiaalsetesse läbirääkimistesse olnuks ebapraktiline. Kohus nõustus, et konﬁdentsiaalsus oli oluline kaalutlus, kuid
mitte nii oluline kui parlamendile konstitutsioonis tagatud
õigus ELi puudutavates asjades
kaasa rääkida ning kõige kohta
põhjalikku teavet saada.

2013

toimub
b 26. septembril
b il 2012
Nokia Kontserdimajas

www.konverents.aripaev.ee
Konverentsi projektijuht Anne-Ly Raudhein 667 0107
programmijuht Äripäeva arendusdirektor Mari Kõlli 508 9810
e-post: konverents@aripaev.ee, registreerimine 667 0411

BÖRS

AS Mecro vähendas aktsiakapitali

vaks tehtud ligikaudu 150 seaduse tervikteksti. “Sel aastal on
ajakohased tõlked valminud 57
seadusele. Kõik tõlked hoitakse
pidevalt ajakohases seisus, see
tähendab, et ka seaduste muudatused tõlgitakse mõistliku aja
jooksul samuti inglise keelde,”
ütles justiitsminister.
Riigi Teatajas avaldatud terviktekstid omavad õigusjõudu
ning on ametlikus asjaajamises kasutatavad ainult eesti keeles. Seaduste inglise keelde tõlkimise eesmärk on Eesti õiguskorra tutvustamine väljapoole
Eestit, eelkõige on tõlked suunatud välisinvestoritele ja ELi partneritele.
2013. aastal on kavandatud
Riigi Teatajasse luua ingliskeelsete tõlgete otsing.
ARIPAEV.EE

Saksa kohus ESMist: Merkel ei
teavitanud parlamenti piisavalt
Saksamaa konstitutsioonikohus heitis kantsler Angela Merkelile ette, et valitsus ei informeerinud parlamenti piisavalt
meetmetest euroala võlakriisi
tõrjumiseks.
Kohus nõustus Saksamaa
opositsioonis olevate Roheliste
partei kaebusega, et valitsus rikkus konstitutsioonis ette nähtud
kohustust informeerida parlamendi liikmeid varakult ja põhjalikult Euroopa stabiilsusmehhanismist ESM ja riigi konkurentsivõime reeglistikust, vahendas The Irish Times.
Nii seati parlamendisaadikud
silmitsi juba sündinud faktiga,
mis jättis nad ilma võimalusest

Äriplaan

ARIPAEV.EE

Inglise keelde
on tõlgitud juba
150 seadust
Tänavu on inglise keelde ajakohases seisus tõlgitud 57 seaduse terviktekstid, millega on
suurenenud seaduste ajakohaste tõlgete arv ligikaudu 150
tõlkeni.
Justiitsminister Kristen Michali sõnul on seaduste inglise
keelde tõlkimine üks valitsuse
tegevusprogrammi eesmärke
sooviga muuta välisinvestoritele
lihtsamaks Eestis ettevõtlusega
alustamine. “Peame uute investorite Eestisse kutsumist ja uute töökohtade loomist tähtsaks
ning sellest eesmärgist on kantud ka Eestis kehtiva õiguse tutvustamine inglise keeles,” lausus Michal.
Ministri sõnul on 2011. aastast alates vandetõlkide tõlgitud ja Riigi Teatajas ajakohases
seisus inglise keeles kättesaada-

Majanduskonverents

Kohtuniku sõnul on demokraatial oma hind, kuid katsed
n-ö nurki lõigata võivad minna
väga kalliks maksma.
Valitsus väitis, et ELi asjadest
informeerimise kohustus ei laiene ESMile ja konkurentsivõime
reeglitele, kuna need ei ole otseselt osa ELi lepingutest. Kohus
lükkas selle argumendi tagasi.
Kohtu otsus täpsustab, millal
valitsusel tuleb parlamenti informeerida. Seda tuleb teha siis,
kui valitsus on kujundanud oma
seisukoha, ning enne, kui ELi õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute osas on võetud mingeid
siduvaid kohustusi.
ARIPAEV.EE

ASi Mecro aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas seoses
ettevõttele kuuluvate oma aktsiate tühistamisega vähendada firma aktsiakapitali 11 400 euro võrra.
4. juuni otsuse tulemusena on Mecro aktsiakapitali uueks suuruseks 102 600 eurot.
“Aktsiakapitali vähendamisega aktsionäridele väljamakseid ei tehta ning ettevõtte igapäevast majandustegevust see muudatus ei
mõjuta,” teatas Mecro juhatuse liige Priit Prints.
Mecro esindab enam kui 80 kaubamärki, näiteks Metabo, John
Deere, JCB, Still, Stihl, Valvoline ja Kärcher.

REFORM

Riik tahab maareformi lõpetada
Keskkonnaminister Keit Pentus saatis justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks maareformi seaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatuste eelnõu, mille eesmärk on kiirendada maareformi
lõpuleviimist. Viimased maareformi toimingud tuleb eelnõu kohaselt teha 2017. aasta 31. detsembriks.
“Lõviosa 20 aastat kestnud maareformist on juba lõpule viidud, reformimata on veel 8% Eesti maismaast – ka see osa maast tuleb
kanda maakatastrisse,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus. “Eelnõuga lahendame praktikas üles kerkinud probleeme ja lihtsustame protsesse, et reform saaks eesmärgipäraselt ja võimalikult kiiresti lõpule viidud,” märkis Pentus.

LAIENEMINE

Arvutifirma Packard Bell tuleb Eesti turule
Euroopa arvutifirma Packard Bell siseneb Baltimaade, sh Eesti turule. Esimesed tooted jõuavad müügile juuli alguses, teatas ettevõte.
“Baltimaade turgudele veel jõudmata kaubamärk Packard Bell on
globaalsel turul väga populaarne. Vastavalt strateegilisele otsusele pakkuda oma tooteid ka Ida-Euroopa riikides, siseneb Packard
Bell ka Baltimaade turule. Esimesed Ida-Euroopa riigid, kus aasta
tagasi hakati Packard Belli tooteid müüma, olid Venemaa ja Ukraina. Kui selgus, et ostjatele meie kaubad meeldivad, otsustati tulla
ka Eestisse, Lätti ja Leetu,” ütles Packard Belli Baltimaade esindaja Andris Pastors.
Packard Bell pakub riistvara kodukasutajatele. Eestis leiab Packard
Belli tootevalikust alates juulist lauaarvutid imedia L ja imedia S,
sülearvutid EasyNote ja dotS ning monitorid Maestro ja Visio.

Valmisfirmade müük, äri- ja
mittetulundusühingute
asutamine
Firma kätte 24H jooksul! Suur nimevalik

wasp project

www.wasp.ee
info@wasp.ee
Tel. 6 77 01 55
Mob. 51 12 061

VÕLGLASED
SOOMES?
Kiirhagiavalduste esitamine tasumata
arvete alusel. Nõustamine eesti keeles.
Mauren OÜ Seppo Maunula
info tel 55 64 64 74, seppo@mauren.ee

Osakoormate vedu
tagaluukautodega
TALLINN–
HELSINKI–TALLINN
Enne kl 12 tellitud veos
järgmisel tööpäeval sihtkohas!
tel: +372 505 5074
info@mltransport.ee

www.mltransport.ee
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Steffani Pizza juhtum
Läinud talvel avaldas üks
klient Facebookis Steffani Pizzarestorani fännilehel oma rahulolematust klienditeenindusega. Tegu ei olnud restorani enda kodulehega, küll aga selgitas
kliendile olukorda üks restorani töötaja oma konto alt. Arusaamatuks jäi, kas tegu oli restorani
ametliku seisukohaga või töötaja oma initsiatiiviga.
Steffani Pizzarestorani juhataja Ave Kallaste ei soovinud
juhtumit eriti meenutada, kuid
märkis, et nad on sellest õppinud. “Meie töötajad on tihedad
Facebooki kasutajad ja kui teed

midagi valesti, siis ei jää see saladuseks,” märkis ta. Kallaste
möönis, et isegi kui tagasiside
on negatiivne, on seda siiski oluline teada.
Reeglitest rääkides ütles Kallaste, et sõltumata kanalist suhtleb üldjuhul tema klientidega. Keeruliseks teeb aga olukorra see, et Steffani Pizzarestorani Facebooki-leht on tegelikult
ühe fänni loodud ning restoran
ei saa seda hallata. Kallaste ütles, et nad üritavad nende fännilehe loojaga kontakti saada ning
mõtlevad ka Facebookis ametliku restorani lehe loomisele.

TÖÖTAJAID võivad ilma kirja pandud reegliteta sotsiaalmeedias
käitumise tavast igaüks isemoodi aru saada. FOTO: VEIKO TÕKMAN

SOTSIAALMEEDIA

Kuidas töötajatega sotsiaalmeedia
reeglid paika panna? Parem kirjalikult
KATRE PILVINSKI
katre.pilvinski@aripaev.ee

Iga teie töötaja on teie ettevõtte esindaja – ka
sotsiaalmeedias. Viimasel ajal on olnud aga mitu juhtumit, kus mõne ettevõtte töötajad pole osanud oma rolli teadvustada ning on oma sõnavõttudega tööandja mainet kahjustanud. Kuidas sellist situatsiooni oma organisatsioonis ennetada?
Koolitusﬁrma Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ kommunikatsioonijuht Martin Palm
ütleb, et mõnes väiksemas ettevõttes võib sotsiaalmeedia kasutamiseks eraldi reeglite loomine tunduda esmapilgul ebamõislik. Mõnel juhul
võib tõesti toimida lihtsalt see, et see teema ühel
koosolekul kõigiga selgeks rääkida. “Kui olukord
aga hapuks läheb, on lihtsam toetuda sellele, mis
mustvalgelt paberil kirjas. Seetõttu soovitan koostada kirjalikud reeglid, kus oleks selgelt määratletud nii töötajate kui ka klientide sotsiaalmeedia
kasutamise kord,” ütleb Palm.

Töötaja
on ettevõtte
saadik
ka väljaspool
tööaega.
SEB kommunikatsioonijuht Evelin
Allas

Koolitusﬁrma ise on samuti enda jaoks paika
pannud sotsiaalmeedia strateegia, mis ei ole ainult
turundusega seotud, vaid on alus kõigile sotsiaalmeediaga seotud tegevustele, sealhulgas blogipostituste loomine, postitamine, Facebooki suhtluspoliitika ja uudiskirjade koostamine.
Palm lisab, et kõiksuguse kommunikatsiooni
suhtes on eriti tundlikud pangandus ja muu teenindussektor.
Pangas reeglid kirjas. Sotsiaalmeedias lendu mineva info tundlikkusest ollakse vähemalt pankades teadlikud. Näiteks SEB lõi sotsiaalmeedias osalemise juhendi kaks aastat tagasi ja on töötajatele korraldanud ka pikema koolituse. Panga kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütleb, et kui nende töötaja räägib sotsiaalmeedias SEBga seotud
teemadel, tuleb tal järgida SEB ärieetika koodeksit ning sotsiaalmeedia head tava. “Alati peab meeles pidama, et töötaja on ettevõtte saadik ka väljaspool tööaega,” lisab ta.
Politsei- ja piirivalveamet, mis on samamoodi
tundliku infoga ringikäiv organisatsioon, lähtub
sotsiaalmeedia kasutamisel tavadest, mis on kirjas riigikantselei koostatud valitsuskommunikat-

siooni käsiraamatus. “Lühidalt öeldes ütleb meelespea, et ametnikul tuleb järgida ka eraisikuna
sotsiaalmeediat kasutades avaliku teenistuse eetikakoodeksit ning pidada silmas riigivõimu mainet. Keelatud on avaldada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud infot,” ütleb ameti kommunikatsioonibüroo juhtivspetsialist Nelli Pello.

KELLELE need reeglid keh-

Kaubamaja töötajaid ei piira. Kuigi Tallinna Kaubamaja on börsiettevõte, siis selle juhi Raul Puusepa sõnul neil aga eraldi juhiseid sotsiaalmeedia kasutamise osas kehtestatud ei ole. “See, millega töötajad oma vabal ajal tegelevad ning kellega ja mil
viisil suhtlevad, on ikka nende endi otsustada,” ütleb ta ja lisab, et seda loomulikult seni, kui töötaja käitumine ei lähe vastuollu seaduste, töölepingu või kaubamaja põhiväärtustega.
Kui tegemist on ettevõtte kontoga, siis see, kui
palju inimesi kontot haldab, sõltub Palmi sõnul
ettevõtte valitud strateegiast. Samuti on oluline
modereerimise funktsioon. “Lisaks ettevõtte töötajatele saavad ju teha postitusi ja kirjutada kommentaare ka teised – kliendid, partnerid, konkurendid... Kõik postitused ei pruugi olla heatahtlikud,” märgib ta.

Tasub teada
Reeglite paikapanekul võib eeskujuks olla näiteks riigiametnike sotsiaalmeedias osalemise meelespea
Suhtlemise
AMETNIK järgib avaliku teenistuTAVALISELT on lubatud esitada
peab kaaluma suurima hoolivõivad kahjustada asutuse turse eetikakoodeksit ka sotsiaalsotsiaalmeedia teemakohastes
kusega.
valisust. Näiteks foto, millelt on
kvaliteedis ei tohi
TULEB hästi läbi mõelda, kui demeedias.
aruteludes ka isiklikke tööalavõimalik tuvastada asutuse turjäreleandmisi teha
AMETNIK peab ka eraisikuna
sotsiaalmeedias osaledes pidama silmas riigivõimu mainet.
AVALIKU teenistuse eetikakoodeksi põhimõtted kehtivad ka
virtuaalruumis.

Sotsiaalmeedias
tuleb esineda
vastutustundlikult
OMA tööst, asutusest ja kolleegi-

dest kirjutades tuleb anonüümsust vältida.
ERISTAMAKS selgelt oma nime
all avaldatud isiklikku arvamust
asutuse ametlikest seisukohtadest, on soovitatav lisada postitusele märge.
AMETNIK peab kaaluma kõike,
mida ta saadab teistele lugeda. Anonüümsus on petlik: igast
teost jääb jälg, mille abil saab tegija tuvastada.

SOTSIAALMEEDIAS on sõnal

ja pildil suurem kaal kui igapäevasuhtluses: internetti laetud tekst, pilt ja video võib jääda sinna igaveseks ning autoril ei pruugi selle üle enam kontrolli olla.
ALATI tuleb kaaluda, kas postituse sõnastus on piisavalt hea,
et autori arvamust ei saaks tõlgendada meelevaldselt ega talle kahjulikult. Võimaldades oma
väärtushinnangutest, tegudest
või arvamustest sotsiaalmeedias mitmemõttelisi ja vastandlikke tõlgendusi, võidakse need
üle kanda ametniku teenistusele asutuses.

Tööasjadest rääkides
tuleb piirduda oma
pädevusega

seid teadmisi ja kogemusi. Vältida tuleb sõnavõtte ja hinnanguid neil teemadel, milles ametnik pole küllalt pädev.
EKSITAVA või väärinfo edastamine vähendab ametniku ja
seeläbi ka asutuse usaldusväärsust. Ühtlasi on ebakompetentseid või ebapiisaval infol põhinevat arvamust avaldades oht,
et teadmatusest edastatakse ka
tundlikku või piiratud ligipääsuga infot.

Pane tähele
Sotsiaalmeedia
kasutamise
reeglites peaks
olema selgelt kirjas

tailset infot oma elust ja harrastustest jagada.
AVALDADES infot sõprade, tuttavate või teiste inimeste kohta,
on oht rikkuda nende õigust privaatsusele. Alati peab inimeselt
küsima, kas ta on nõus oma eraelulist teavet või delikaatseid isikuandmeid avalikustama.
ILMA inimese nõusolekuta tuleb
hoiduda fotodel tema nime märkimisest.

Privaatsus nõuab
erilist tähelepanu

Avaldatud andmeid
võidakse vääralt
kasutada

ALATI tasub põhjalikult tutvu-

ESMAPILGUL süütu info sotsiaal-

da sotsiaalvõrgustiku turvasätetega.
KÕIGE isiklikumale infole peaksid ligi pääsema üksnes lähimad
sõbrad ja tuttavad.
ERAELULISE info edastamist

võrgustikus võib olla väärtuslik allikas kurjategijatele (näiteks inimese kodunt äraolek või
tema varandusliku seisu ülevaade).
EI TOHI avaldada fotosid, mis

vakaameraid.
TUNDLIKU infoga kokku puu-

tuva ametniku kohta avaldatud info (detailne tööalane teave, isiklikud nõrkused jne) võib
pakkuda huvi välisriikide luureteenistustele. Seetõttu tasub
olla tähelepanelik info suhtes,
mida nii inimene ise kui ka teised tema kohta sotsiaalmeedias
avaldavad.
AVASTADES sobimatut infot,
peab iga ametnik seisma hea
selle eest, et solvav või privaatsust rikkuv teave kõrvaldataks.

Keelatud on avaldada
tundlikku teavet
ASUTUSESISESEKS kasutami-

seks mõeldud teabe avaldamise keelu eiramine on karistatav.
Samuti ei ole lubatud avaldada
teenistuses tööalaselt teatavaks

tivad
MIS on töötajale lubatud ja

mis mitte
KELLEL on õigus ettevõtte ni-

mel sotsiaalmeedias sõna
võtta
MILLISED on tagajärjed, kui
töötaja kehtestatud reegleid
rikub
Samuti võiks olla selgitavalt
ja põhjendavalt lahti kirjutatud, millist mõju omab sotsiaalmeedia ettevõttele ja
miks on kehtestatud reeglid
ja nende järgimine oluline.
ALLIKAS: MARTIN PALM

saanud tundlikku infot, mille
avalikuks tulek kahjustaks asutuse usaldusväärsust.
KAHTLUSE korral, kas ametialast
infot võib avaldada, tuleb konsulteerida vahetu ülemusega.

Järgi üldisi
internetiturvalisuse
põhimõtteid
ARVUTIVIIRUSI ja muud pahavara levitatakse ka sotsiaalmeedias.
SOTSIAALMEEDIAKANALIS on libakonto abil kerge ületada suhtlusbarjäär ning edastada seejärel arvutiviirusi, varastada kasutajaandmeid ja hankida riigi seisukohalt tundlikku infot.
SOTSIAALMEEDIAS on levinud
ka identiteedivargus, mis võib
varguse ohvrile tähendada tõsist maine- ja varalist kahju.
ALLIKAS: VALITSUSE
KOMMUNIKATSIOONIKÄSIRAAMAT
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JAHINDUS

Jahiseadus viibib aastaid kliinilises
surmas. Ulukimajandus vajab väärtustamist
AIN ALVELA, MARKO LIIBAK
ain.alvela@aripaev.ee

Uue jahiseaduse arutelu kestab juba kuuendat
aastat, aga maaomanikke ja jahimehi ühtviisi rahuldavaid lahendusi ei paista kusagilt.
Mais algatas Eesti Erametsaliit (EEML) koos Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) ja Eesti Põllumeeste Keskliiduga (EPKL) aktsiooni, mille sisuks
on see, et maaomanikud keelavad oma kinnistutel
jahipidamise kuni maaomanike huvidega arvestava uue jahiseaduse vastuvõtmiseni riigikogus. Et
riigikogu siirdus suvepuhkusele, pole jahiseaduse menetlemist oodata enne septembrit.
Maaomanike esindusorganisatsioonid leiavad,
et praegune jahinduse korraldus pole ökoloogiliselt, sotsiaalselt ega majanduslikult säästlik, süsteem ei toeta jahinduse arengut ega selle potentsiaali ärakasutamist maaelu arengu hüvanguks.
Jahiseaduse arutelu on toimunud 2006. aastast.
Eelmise aasta suvel avaldas erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa lootust, et võib-olla juba 2011. aasta sees saab uus seadus välja kuulutatud. Lootus polnud määratud täituma.
“Praegused jahipiirkonnad on paika pandud
pool sajandit tagasi, vahepeal on tulnud uus riigikord, eraomand. Tahame, et maaomaniku õigused
oleksid rohkem kaitstud,” lausus Eelmaa aasta eest.
Uluk ei saa olla kaubaartikkel. Eesti Jahimeeste
Selts (EJS) on seisukohal, et kui kogu jahindus allutada turumajandusele ja seda hakkavad korraldama üksnes kliendile orienteeritud ettevõtted, siis
võib see tuua küll omanikule jõukate välisturistide näol olulist lisaväärtust, kuid peletab jahist eemale meie jahimehed, kes tunnevad kohalikke olusid, ulukipopulatsiooni seisukorda ja eripärasid.
“Maaomanike eesmärk ei ole Eesti ulukiasurkondade elujõulisuse vähendamine, vaid nende
säästliku majandamise korraldamine viisil, mis
võimaldab lisandväärtuse tekkimist maapiirkondades läbi jätkusuutliku jahinduse, põllumajanduse ja metsanduse,” märgitakse kolme maaomanikke esindava ühenduse pöördumises.
Keskkonnaministeeriumi soov on jahiseaduse
eelnõu sel suvel kooskõlastusringile saata.
“Oleme seadusemuudatust ette valmistanud
üle kolme aasta ja teinud tööd, et leida kompromiss maaomanike ja jahimeeste esindusorganisatsioonide vahel,” teatas keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Pavel Ivanov.
Läbirääkimiste käigus on tema sõnul mõlemad
osapooled pidanud millestki loobuma.
Seisukohtades põhimõttelised erisused. Ministeeriumi eesmärk on Eesti jahikorralduse kaasajastamine, maaomanike ja jahimeeste koostöö ergutamine ning liikide elujõulisuse tagamine.
EJSi väitel esindavad nemad väärtusi, mis kaitsevad asurkonnakeskset jahindust. Erametsaliidu esindajad pooldavad lepingulist lähenemist,
mis tähendaks omanikukesksele jahindusele üleminekut.
EJSi mai keskel valitud uue juhatuse esimene
koosolek on täna, päevakorras ka jahiseaduse eelnõu küsimus.
EJSi juhatuse liige ja Raplamaa Kaiu jahindusklubi esimees Tiit Tammsaar märkis, et ta ei näe
mõtet kehtiva ja tasakaalus jahindussüsteemi
peapeale pööramises. “Insenerina ütlen, et töötavat mehhanismi pole mõistlik lõhkuma hakata.”

Statistika
Põtrade arvukus
üha suureneb

Riik

Jahipiirkonna minimaalne pindala (ha)

Maaomanike osalus jahipiirkonna moodustamisel

Rootsi

Puudub

12000

Soome

9000

Eesti

Põder 1000 ha, teised hirvlased
(v.a metskits) 500 ha, metskits,
väikeuluk
5000 ha

Maaomand jahipiirkonna aluseks, moodustatakse
koostöö kaudu
Jahipiirkonnad järgivad munitsipaalüksuseid.
Moodustamise aluseks on maaomand ja omanike
koostöö
Jahipiirkonnad põhinevad väljakujunenud
(riiklikult kinnitatud) piiridel
Moodustamise aluseks maaomanike koostöö
Kui 75 ha nõuet ei suuda täita, siis moodustatakse
automaatselt jahiala munitsipaalüksuse piire järgides. Aluseks maaomand
Ühistegevuse kaudu loodud piirkonnad või erajahipiirkonnad
Jahipiirkonna aluseks maaomand

loendatud põtru

12 200

kütitud põtru

6000

4200

Läti
Põder 2500 ha, metskits 200 ha
Saksamaa 75 ha (erinevates liidumaades
erinev)

3000

Tšehhi

500 ha (eraldi ulukiaiad 50 ha)

Hispaania

250 ha väikeuluk, 500 ha suuruluk

0
2000

2011
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Praegused jahipiirkonnad on paika
pandud pool sajandit
tagasi, vahepeal on
tulnud uus riigikord,
eraomand. Tahame,
et maaomaniku õigused oleksid rohkem
kaitstud.
Ando Eelmaa, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

1,72
EUROT hektari eest kujunes

Praegune süsteem toimib. Praegune jahikorralduse süsteem toimib Tammsaare sõnul enam-vähem muutumatuna aastast 1967.
“Viimane muutus oli 2008, kui kaotati ära senised riigi jahimajandid. Uue seaduse eelnõu vähendab riigi osalust ja muudab jahipidamise omanikukeskseks. See pole minu meelest õige,” rääkis ta.
Oluline vaidlusküsimus seaduse eelnõu puhul
on, kuidas peaks käima loomade tekitatud kahju-

EJSI juhatuse

Tasub teada
Jahimaade jaotus Euroopa riikides

eelmisel aastal Riigimetsa
Majandamise Keskuse oksjonil
jahimaa keskmiseks müügihinnaks.

liige Tiit
Tammsaar
(pildil keskel
seismas) on
seda meelt,
et valitsuse
kava muuta
jahipidamine
maaomaniku
keskseks
pole õige ega
jahimeeste
suhtes õiglane. FOTO: ANDRAS
KRALLA

ALLIKAD: EESTI ERAMETSALIIT, EESTIMAA TALUPIDAJATE KESKLIIT, EESTI PÕLLUMEESTE KESKLIIT

de hüvitamine maaomanikele ja põllumeestele.
“Uue seadusega jääb hüvitamine omanike ja jahimeeste kanda,” märkis Tammsaar. “Aga ega jahimees pole süüdi, kui loomad kellegi põllul söömas käivad.”
Tema arvates tuleks luua kahjude hüvitamise
fond, kus oleks kolm osapoolt – riik, maaomanik ja
jahimees. Tammsaar lükkas ümber arvamuse, nagu teeniks jahimehed küttides looduse arvel suure varanduse kokku ja maaomanikud jäävad sellest
ilma. Jahikorraldus ei ole tema sõnul pelgalt laskmine – tegemist on kuluka majandamisega. Näiteks tehakse loomade loendust, hooldatakse söödakohti ning talvel lükatakse teidki lahti. “Kaiu
klubis tuleme ots otsaga kokku,” märkis esimees.
Jahikeelust kaotavad kõik. “Kui maaomanik jahipidamise keelab, siis ei kaitse tema põlde keegi
ning ta võtab vastutuse ka võimalike tulevate kahjustuste ees,” kirjutas Võrumaa maaomanik ja jahimees Heino Ojaperv Eesti Jahimeeste Seltsi koduleheküljel.
“Jahimeeste poolest võiks ettepanekut juulisaugustis jaht keelata isegi tervitada. Siis saavad
metssead rahulikult talveks rasva koguda ning jahimehed öiste põldude valvamise asemel kodus
magada,” leidis ta.
“Minule kui maaomanikule ja jahimehele jääb
arusaamatuks, kelle huve teenib jahipidamise keelamise aktsioon? Kui suurrikkurite huvides põllumehed, metsakasvatajad ja jahimehed omavahel tülli pööravad, siis kaotame me sellest lõpuks
kõik. Kõige rohkem aga Eesti loodus.”

OÜ FLINT KAUBANDUS
tel 56 358 972, info@ﬂintkaubandus.ee
www.ﬂintkaubandus.ee

TYM 233 HST 4WD
 Varustatud HST-käigukastiga  Võimas rippsüsteem
 Tunnustatud mootor
 Standartvarustuses joystickMitsubishi 3SL
juhtimine laaduritele
 Topeltvõimsusega hüdrosüsteem
 Jõuvõtuvõlli lisaväljavõte
kõhu all muruniiduki jaoks
 GARANTII 2 AASTAT

SOODUSHIND

8995
€
+ km 20%

Põhja-Ameerikas 10 aasta statistikas suurimat müügikasvu
tegevad TYMi traktorid on nüüd müügil ka Eestis.
Traktorite võimsus 23–101 hj, saadaval lai valik lisaseadmeid
ja tarvikuid. Masinad laos olemas. TULGE TUTVUMA!
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KUUSAKOSKI juha-

tuse liige Marko
Kippa tõdes, et
kõikuvate metallihindade olukorras
tuleb ettevõtetel
ilmutada kiiret
reageerimisoskust, et soodsaimat hinda tabada
ja toormetarned
stabiilsed hoida.
FOTO: AIN ALVELA

METALLITÖÖSTUS

Toormetalli
hinnad
kukuvad
kolinal.
Vanametalli
hinnad 18 kuu
madalaimal
tasemel

AIN ALVELA, HILLE TRESSUM
ain.alvela@aripaev.ee

Maailma vanametalliturg on viimaste kuudega
läbinud suure hinnalanguse, praeguseks on turg
saavutanud viimase 18 kuu madalaima taseme.
Ettevõtjad kinnitavad, et ka teiste metallide odavnemine üldiselt jätkub.
“Kui esimesed viis kuud aasta alguses olid stabiilsed, siis juuni esimesel nädal toimus vanametalliturul kiire langus ning hinnatasemed tulid
lühikese ajaga 60–70 USD/t allapoole,” rääkis vanametalli käitleja Kuusakoski juhatuse liige Marko Kippa. Tema sõnul on hinnatase praegu viimase 18 kuu madalaim.
“Paistab, et langus jätkub ka juulikuus, kuigi
tõenäoliselt mitte nii järsul kursil. Terasetehastel
on tooret piisavalt ning pigem seistakse probleemi ees, kuidas oma toodangut turustada,” rääkis
Kippa. “Seega üldine maailmamajanduse areng
mõjutab otseselt ka tooraineturul toimuvat ning
edaspidine areng jälgib neid globaalseid trende.”
Metall liigub Euroopasse. Eesti metalliturust rääkides tõdes Kippa, et võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga pole suuri muutusi vanametalliturul
toimunud. Seda nii hinnataseme kui ka mahtude poolest.
“Rääkides hinnatasemetest, siis 2012. aasta alguses on väikene tõusutrend olnud, umbes kolmenelja protsendi suurune tõus nii müügihindade
kui ka ostuhindade puhul.
“Vaadates hinnakõveraid, võib samuti nentida,
et mõlemal aastal oli müügihinna tase kõrgeim
aasta alguses ning mida rohkem suve poole, seda
rohkem on hinnatase alla tulnud,” rääkis Kippa.
“Kaks viimast aastat oli pigem erand kui reegel. Üldiselt on viimaste aastate tooraineturgude märksõna olnud volatiilsus ehk olukord peegeldab kogu
maailmamajanduse arengut. Selline turuperspektiiv nõuab ettevõtetelt paindlikkust, et olla edukas.
Kiire reageerimine turul toimuvale on olulise tähtsusega ning spekuleerivaid turuosalisi võivad tabada valusad tagasilöögid.”
Kuusakoski juhatuse esimehe hinnangul on ostetava vanametalli hulk seni üsna stabiilne olnud.

Viimase
aasta jooksul oleme
täheldanud
sektorisisest
hinnatõusu.
Võib öelda,
et tooraine
hinna tõus on
olnud kiirem
kui toodete
müügihindade puhul.
ASi Viljandi Metall juhataja
Peep Must

Stabiilsuse on taganud Eesti metallitööstuse suhteliselt hea esimene kvartal.
Kuna Eestis terasetööstust ei ole, läheb sada
protsenti Kuusakoski vanametallist ekspordiks
globaalsetele turgudele.
Kippa sõnul asuvad suurimad terasetehased
Türgis ja Ameerikas, kes üldjoontes kujundavad
vanametalliturul toimuvaid trende.
Vanametalli kvaliteet on aastatega muutunud.
Kippa sõnul on aastatega muutunud ka Kuusakoskisse toodava vanametalli kvaliteet.
“Kümmekond aastat tagasi tehti metallkonstruktsioone mahukast ning paksust terasest. Seda
peamiselt tänu odavale toormele,” selgitas ta. “Tänapäeval on nii tarbeesemed kui ka konstruktsioonid vähem metallimahukad ning rohkesti kasutatakse mitme eri materjali kombineerimist. Seega
ka materjalikäitlus areneb ja vajab uusi seadmeid
eri liikide töötlemiseks,” rääkis Kippa.
Mahutite tootja Estanc tootmises vanametalli
ei kasuta. Eri tüüpi mahutite, korstnate ja metallkonstruktsioonide valmistamiseks kasutab ettevõte vaid sertiﬁtseeritud lehtmetalli.
Estanci ﬁnants- ja hankejuhi Kersti Ojametsa
sõnul ostetakse tootmiseks vajalik lehtmetall Eesti ettevõtetelt, kes omakorda toovad metalli Venemaalt, Soomest ja Saksamaalt. “Meil on ka mõned
otsetootjate kontaktid Euroopas,” märkis Ojamets.
Hinnamuutuse kohta märkis Ojamets, et süsinikmetalli hind on nende jaoks püsinud stabiilne.
“Roostevaba metalli hinna tõus oli tuntav selle
aasta veebruaris,” märkis ta.
Viljandi Metall tunnetab hinnatõusu. Teraskonstruktsioonide tootja Viljandi Metalli juhataja Peep
Musta sõnul ei kasuta nende ettevõte tootmises
vanametalli. Tooraine jõuab Viljandi Metalli Eesti tarnijate kaudu, kes tegelevad materjalide maaletoomisega.
“Oleme tegelenud ka ise toormaterjali maaletoomisega, kuid parem, kui sellega tegelevad selleks spetsialiseerunud ettevõtted,” rääkis Must,
kust ja kuidas tooraine ettevõttesse jõuab.
Must ütles, et tooraine kvaliteediga ollakse üldjuhul rahul.
“Viimase aasta jooksul oleme täheldanud sektorisisest hinnatõusu. Võib öelda, et tooraine hinna tõus on olnud kiirem kui toodete müügihindade puhul,” märkis Must.
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Statistika
Metalli kasutamine pärast kriisi
kiiresti kasvamas
metallitoorme import, miljonit eurot
aasta

must metall

vask

alumiinium

nikkel

367,7
414,4
555
531,9
183
321,6
483,3

23,6
35,4
37,4
37,6
20,3
34
46

79,2
110,8
120,1
139,6
67,6
86,3
102,5

3
4,1
10,9
6,3
0,54
2,6
3

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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Kommentaar
Hind järgib nõudluse muutumist
TARVO MÄGI
OÜ Outokumpu Baltic müügidirektor

Outokumpu toodab ainult
roostevaba terast. Selle hind
on kogu aeg liikumises, muutudes tsükliliselt üles-alla vastavalt nikli ja muude legeerivate elementide hinna ja terase
nõudluse muutusele.
Sulatus- ja valtsimisvõimsus
ei jaotu maailmas maksimaalse nõudluse järgi, vaid seda on
vähem, kuna väikese nõudluse ajal jääks osa võimsust kasutamata. See tähendaks investeeringute luhtumist, kutsuks esile töötajate vallandamise jmt.
Kui tehastes on tellimiste
täitmiseks pikad tarneajad, siis
hakkab hind tõusma, tootja katab väikese nõudluse ajal tekkinud kahjumit. See kehtib roostevaba terase kohta ja võib erineda musta terase hinna käitumisest.

Kui tehastes on
tellimiste
täitmiseks
pikad tarneajad,
siis hakkab hind
tõusma.

Metalliturg hakkas
Tööstuskukkuma mais
PEETER RAAG,
OÜ Vakaru Refonda juhatuse liige

Vase hinnad kukkusid selle
aasta madalaimale tasemele
pärast seda, kui töötuse tase
USAs, Hiinas ja Euroopas kasvas ning lootus tõusuks maailmaturul hääbus.
Vase hinnad püsivad madalal tasemel juba viiendat nädalat järjest, viimase viie päeva
jooksul on aga kukkunud veel
ligi 4% omahinnast. Vase kolmekuuliste lepingute hinnatase on Londoni metallibörsil
(LME) langenud madalaimale
tasemele pärast 20. detsembrit,
jõudes tasemel 7361 USA dollarit tonni eest.
Teiste metallide hinnad on
samuti langenud, nikli hind
langes kahe ja poole aasta kõige
madalamale tasemele –16 021
USA dollarit tonni eest, ning
plii – 1900 USA dollarit tonni eest.
Nikkel oli kõige suurem
kukkuja Londoni metallibörsil, kuid on taas valmis hinnas
tõusma juunis, pärast seda, kui
langus on sundinud niklisisaldusega malmi tootjaid ärist
lahkuma ning hooajaline pakkumise järsk tõus kindlustanud
füüsilise turu seisu, märkisid
RBC Capitali analüütikud.
Venemaa metallurgiahiiglane Norilsk Nikel oli sunnitud

uudised

Statistika
Metallihinnad
liiguvad
langustrendis
metall

COMEX Cu
LME Alum
LME Cu
LME Lead
LME Nickel
LME Tin
LME Zinc
SHFE Alu
SHFE Cu
SHFE Zin
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hind
2011 lõpus,
USD/tonn

hind
2012 juuni,
USD/tonn

343,6
2020
7600
2035
18 710
19 200
1845
15 845
55 360
14 795

331,45
1972,5
7361
1900
16 095
19 390
1890
15 930
54 610
14 755
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märtsis peatama tööd Dudinka sadamas Arktikas hooajalise
tõusuvee tõttu.
Musta vanametalli hinnad
samuti langevad – ostjad ei kiirustanud tegema pakkumisi
ning loid müük sundis müüjaid
langetama hindu, et elavdada
kauplemist.
Näiteks veos Põhja-Ameerikast müüdi hinnaga 403 USD/
tonn CFRi, mis koosnes 20 000
tonnist vanametallist HMS 1,
5000 tonnist puhastatud metallipurust ning 5000 tonnist
boonusmaterjalist.

1691
www.cedo.ee
INVESTEERING

Uus süsteem parandab Horizoni efektiivsust
Pehmepaberi tootja Horizon Tissue sõlmis lepingu maailma juhtiva kaubaaluste ning -konteinerite haldamise lahendusi pakkuva
ettevõttega CHEP, et parandada ettevõtte logistika efektiivsust.
Horizon Tissue juhatuse esimees Enrico Galli ütles, et CHEPiga toimuva koostöö eesmärk on parandada Horizoni konkurentsivõimet, vähendades kaubaaluste haldamise ja logistika kulusid.
“Investeerisime märkimisväärseid summasid, et osta endale kaubaaluseid toodete ekspordiks, kuid nende aluste Eestisse tagasitoomine oli kulukas ning eksportkaubale mõeldud alustele kulutatud raha läks sisuliselt kaduma,” selgitas Galli rahapaigutuse vajalikkust.

LEMMIKUD
toostusuudised.ee loetuimad uudised
Online-intervjuu: mida toob kaasa elektriturgu avav seadus.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman vastas online-intervjuus küsimustele
muutuste kohta, mida toob uus seadus kaasa elektri ostmisel.
Kitman Thulema sisustab Neste tanklad Venemaal. AS Kitman Thulema allkirjastas Neste Oili Venemaa tütarﬁrmaga lepingu 20 tankla sisustamiseks, lepingu maht on miljon eurot.
Maxima avas Harjumaal esimese kondiitritsehhi. Maardus
alustas tööd Maxima esimene Harjumaal asuv kulinaaria- ja
kondiitritsehh, kus valmistatakse iga päev üle saja erineva toote poeketi Harjumaal asuvate kaupluste tarvis.
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Äripäeva peadirektor võrdleb praegust Eestit ainsa taimetoitlasega Euroopas, sellal kui teiste riikide
ees särisevad vorstid ja lihavaagnad on lookas.
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ÜKS KÜSIMUS

Igor Rõtov: Pole vaja kohe viie rikkama
hulka. Esimene eesmärk võiks olla inimeste
sissetuleku kahekordistamine.

KOLUMN

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov kirjutas eilses
arvamusloos, et Eestis võiks palgad kahekordistada.

Millal võiks see juhtuda?
RAUL PUUSEPP
ASi Tallinna Kaubamaja juht

See on küll keeruline küsimus. Siis, kui tootlus
kahekordistub. Palgad käivad käsikäes ettevõtte
tulemustega ja üldise majandusolukorraga, sealhulgas tööjõuturu olukorraga.
Millal täpselt võiksid palgad kahekordistuda –
seda ma prognoosida ei oska ega julge.
TEET SOORM
ASi Tallegg juhatuse esimees

Ma ei oska sellele küsimusele hästi vastata –
kõik sõltub nõudmise ja pakkumise suhtest.

JAAN PILLESAAR
MarkIT Holding ASi nõukogu esimees

See on tänuväärt soov, kindlasti kõik inimesed
loodavad, et palkade kahekordistamise suunas liigutakse.
Aga majandus on teatavasti ühendatud süsteem igas mõttes, siis peavad ﬁrmade tulud vastavalt tõusma, et seda võimalik teha oleks, rahalaekumised suurenema.
Ennustamine on tänamatu töö, kui inﬂatsioon on viis protsenti aastas, siis läheb kakskümmend aastat aega – näitab lihtne arvutus.
Kui mõni ﬁrma on edukas, siis läheb kiiremini.
Üksikud ﬁrmad on, kus see unistus võib-olla täitub.

LUGEJA ARVAB
Toomas ja Villu! Olge ikka mehed ja tunnistage, et sai “pätti” tehtud. Keegi teine poleks ju saanud
ilma keskkonnaminister Villuta
sellist asja korraldada.
Kommentaar artiklile “Toomas Annus: kohtunikke mõjutatakse”

Erakondade vahel peab
tekkima võistlusmoment

V

abas demokraatlikus turumajanduslikus riigis laenatakse
võim edukamatele ajutiselt: poliitiline võim valimiste kaudu
erakondadele ja majanduslik
võim turumehhanismide kaudu ettevõtetele.
Poliitilise ja majandusliku võimu delegeerimise
ajutisus on vaba ühiskonna vundament, milleta
maja püsti ei seisa.
Läänelik ühiskonnakriitika on juba aastakümneid tagasi jõudnud selgusele, et piiramatult vaba äriline konkurents hakkab end ise hävitama. Kui jätta kõige andekamatele, kavalamatele ja suurematele piiramatu tegevusvabadus, siis
varem või hiljem hakkavad nad oma positsiooni
kuritarvitama, väiksemaid ja nõrgemaid turult
välja suruma ning seeläbi võistluspinget vähendama. See on küll paratamatu, kuid mitte ühiskonna huvides. Seetõttu ongi konkurentsiseadustega kokku lepitud, et võistluse säilitamiseks
tuleb edukamate ja võimsamate tegevusvabadust
teatud moel piirata, sh keelata konkurentsi vähendavad kokkulepped ehk kartellid ning turupositsiooni kuritarvitamine ja vajadusel allutada
nende tegevus konkurentsijärelevalvaja kontrollile. Monopoolse Eesti Energia hinnakooskõlastused Energiaturu inspektsioonis on ilmselt kõigile arusaadav näide.
Toompeale barrikadeerunud. Vaba demokraatlikku riiki ei ole võimalik ette kujutada, kui medali ühel küljel, ettevõtluses, hoolitsetakse konkurentsi säilimise eest, aga teisel pool, poliitilises elus, lastakse asjadel kulgeda isevoolu teed.
Poliitilisi konkurente ehk erakondi juhivad samad jõud mis ettevõtjaid ning parteide huvides
on võistluspinget vähendada nii kartellikokkulepete kui ka positsiooni kuritarvitamise teel. Ent
ühiskonna kui terviku huvid on teised: kui valimistel saadud poliitiline võim ei ole enam ajutine ja kinnistub mingile seltskonnale, siis arvestab see grupp inimesi üha vähem valijate soovide
ja huvidega ning lähtub otsuseid tehes omakasupüüdlikest motiividest. Mis lõpuks tähendab, et
ka majanduses loobutakse vaba konkurentsi säilitamisest ning poliitikud hakkavad looma eeliseid vähestele väljavalitud ja poliitikule kasutoovatele ettevõtjatele. Kasvav korruptsioon on kartellilise riigivalitsemissüsteemi paratamatu kõrvalsaadus. Aga selle tee lõpus on esmapilgul süü-
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Kartellistunud erakonnad
teevad
koostööd,
et konkurentsi vähendada.

tu vuntsidega mehike, kes ronib õigel hetkel lavale. Pigistab ühiskonnas juba niigi koondatud majandusliku ja poliitilise võimu lõplikult enda rusikasse ja teeb, mida tahab. Nii tuli võimule Hitler, pehmemaid näiteid on palju.
Parteide rahastamisreeglitega meelepäraselt mängides on praeguseks jõutud olukorda,
kus parlamendierakonnad on end barrikadeerinud Toompeale, sest uutel tulijatel ei ole võimalik
võistelda riigikogus olevate riigieelarvelisi ressursieeliseid nautivate parteidega. Kartellistunud parlamendierakonnad on mõistnud, et parim viis maksumaksjatelt laekuvate hüvede kasutamiseks ja konkurentsi vähendamiseks on teha
sihipärast erakondadevahelist koostööd. DASAde
eelnõu algatamine ja peaaegu läbisurumine on
ilmekamaid kartellikokkuleppe näiteid.
Valijal peab olema valida. Jälgides seda vähest
vaidlust, mida valitsusjõud viitsivad rahvakriitikutega pidada (eeskätt kahjuks sotsiaalmeedias),
tekib oletus, et rammusat pinnast skandaalide
edasiseks puhkemiseks on piisavalt. “Saan aru,
et haamer ja naelad (vahendid) tuleks reformida,
aga see ei ütle mitte midagi selle kohta, millist
maja me loodame nendega ehitada,” märkis valitsuspoliitik Rain Rosimannus Facebookis.
Kriitikute meelest on praeguse valitsemissüsteemi häda, et neli meistrimeest seletavad üksteise võidu, kui kauni puitpitsi nad osmikule külge panevad ja kui suurepärased teadmised-oskused neil selleks on. Kuid nad jätavad tähelepanuta kannatliku tellija soovid. Kui lõpuks majaomanik väsib ja ütleb, et tahab kedagi, kes ümbrikupalka ei maksa, siis ajavad neli meistrimeest resoluutselt vastu, et tsunftis neli vaid ongi ja igal juhul tuleb nende kartelliga kokkuleppele saada.
Küsimus ei ole haamri ja naelte reformimises, vaid selles, et valijal peab olema õigus töömehi valimistel välja vahetada. Ainult valijad määravad, kas riigikogu saali kõlbab üks või hoopis
kuus erakonda ja “maailmavaadet”. Kohendada
tuleb valimis- ja rahastamisreegleid, et taastuks
reaalne erakondadevaheline konkurents. Oma
positsiooni pärast mures olevad parteid klaarivad või elimineerivad juba eos skandaalide põhjused, mis võivad nende käekäiku valimisturul
mõjutada. Toimiva eneseregulatsiooni korral ei
pea avalikkus Toompea barrikaadidele asümmeetrilist turmtuld andma nagu praegu.

Kuldsed sõnad. “Rahvas ei toeta
Kreeka toetamist!”.
Kommentaar artiklile “Ansip: kannatus Kreeka
suhtes on katkemas”

Teise rinde avamist küll ei oota
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Komejant – selleks võib maadevahetuse skandaali pidada
küll. Täpsem oleks vahest öelda halb teater ja seda asjaosaliste vestluste tõttu, mida tõenditena ei kasutata. Näide aastast
2006, Kamikaze pubist.
Annus: Teeks ta niimoodi keha, kõik tekib loogiliselt...
aga saad aru, keda siis saaks
mõne aasta pärast, viie pärast
või ma ei tea, millal vaja läheb,
eks ole, et nagu ära ei kao, et...
Mõnda nihukest sul ei ole... füüsilist isikut?
Sekkub (toonane – toim)
maa-ameti peadirektor Kalev

HANNES SARV
ajakirjanik

Stalingradist Berliini
alla on pikk maa minna. Vahepeal peaks
avama teise rinde
läänes.

Kangur, kes teatab, et minia on
liiga lähedane.
Annus: Lii... liiga lähedane?
Reiljan: Nii lähedane ei saa
üldse olla, jah. Kõige parem on,
kui ta sinu käes on. Pensioni
kolmas sammas või viies sammas. See, et ta eraldi paned, see
on hea, sest siis on näha, kas ta
ka õitseb. (EE 09.12.2010)
Mõnel äriliidril liigub suu kiiremini, kui mõte järele jõuab.
Pean silmas Jüri Mõisa, kelle sõnul on Eesti riigi ja Eesti äriliidrite vahel käimas sõda. Ei ole
põhjust arvata, et seda tõsiselt

ei mõeldaks. Jah, on asju, mida tuleb tõsiselt võtta – on õige suhtuda tähelepanelikult
väidetesse, et kaitsepolitsei või
prokuratuur on ületanud võimupiire. Oluline on öelda ja
nõuda, et kohus oleks otsustes
vaba mõjutustest, ja tundub, et
on. Aga pidada Stalingradi lahinguid? Stalingradist Berliini
alla on pikk maa minna. Vahepeal peab avama teise rinde läänes – seda peaks tegema poliitikud? Loodan, et poliitikutelt
seda nõudma ei hakata, et jutud pensionisammastest pubiõhustikus jätkuda võiksid.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
Võrdleksin Eestit ainukese taimetoitlasega Euroopa pidulauas, kirjutab Äripäeva
peadirektor Igor Rõtov.
ANSIP: KANNATUS KREEKA SUHTES ON
KATKEMAS. Euroala riikidel on rasku-

si leidmaks rahva toetust hädas riikide
nagu Kreeka abistamisele ning Euroopas hakkab kannatus Kreeka osas otsa

saama, ütles peaminister Andrus Ansip
Reutersile antud intervjuus.
TEISED AUTOMÜÜJAD SIILATSI VÕTTEID EI
KASUTA. Eesti Päevaleht avalikustas eile,

et märkimisväärne osa riigikogu liikmetest sõidab Volvodega. Nad on saanud
need autod soodsamalt kui tavakodanikud. Enamik automüüjatest Info-Auto ASi
eeskuju ei järgiks.
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Äriteenused

Tallinn vajab prii sõidu
asemel hoopis konkurentsi
Tallinna uue ühistranspordi arengukava A ja O on tasuta ühistransport. Tallinlastelt
linnakassasse saamata jääv piletitulu on hinnanguliselt 14,3
miljonit eurot.
Ühe katteallikana nähakse linna omanduses olevaautobussikoondise ning trammi- ja trollibussikoondise ühinemist. Samas on aga trammija trollibussikoondisel vaja teha mitu hiigelinvesteeringut,
sest järgmise kolme aasta jooksul tuleb 102 trollibussist 52
maha kanda. On ülimalt ebatõenäoline, et linnaeelarves selleks raha jätkub. Ühe trollibussi hind on 400 000–500 000 eurot pluss käibemaks. Poole trollipargi väljavahetamise hinnaks võib seega kujuneda ligi
30 miljonit eurot. TAKi ja TTTK
ühinemisega loodetakse säästa parimal juhul kuni viis miljonit eurot, millega saaks kinni
maksta üksnes kolmandiku tasuta ühistranspordist. Seega tekib küsimus, mille või kelle arvel kavatseb linnavalitsus leida
raha tasuta ühistranspordi võimaldamiseks ning samal ajal
kaasajastada sõidukipark.
Kas linna prioriteediks
peaks olema tasuta ühistrans-

TOIVO JÜRGENSON
Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimees,
teede- ja sideminister 1999–2002

Tasuta või kvaliteetne
ühistransport? Mõlemat Tallinn pakkuda
ei suuda.
port või kvaliteetne ühistransport? On selge, et Tallinn ei suuda praegu pakkuda mõlemat.
Tasuta ühistransport tekitab
linna 444 miljoni euro suurusesse eelarvesse 3,2protsendilise augu.
Tallinna ühistranspordi struktuur on nõukogude
igand. Praegune liinivõrk pärineb 80ndatest ning on selge, et
Tallinn on praegu hoopis teistsuguste vajadustega linn kui
tollal. Parandamaks ühistranspordi kvaliteeti, peaks linn korraldama avaliku hanke korras operaatori leidmise. Prae-

gu on Tallinna bussiturust avalikule hankele avatud vaid 10%
ja linnavalitsus on kinnitanud,
et seda osa ei ole kavas laiendada. Sellisel pseudokonkurentsil
mingit kasuefekti ei ole.
Hanke tingimused on vaja
hoolega läbi mõelda. Neist sõltub teenuse sisu. Selleks tuleb
kõigepealt paika panna, millist ühistransporti me Tallinnas näha tahame. Läbimõeldult korraldatud hanke puhul
suudab eraettevõte linnakodaniku poolt vaadates majandada efektiivsemalt ja pakkuda
kvaliteetset teenust. Kui ta seda ei tee, siis teab ta väga hästi, et järgnevad sanktsioonid ja
ta vahetatakse konkurendi vastu välja.
Samuti võib kaaluda ka süsteemi, kus vajaminev tehnika kuulub linnale ja see antakse vastavalt hanke tingimustele kasutamiseks operaatorile. Seda varianti võiks kasutada näiteks väga kallite trammide puhul – see suurendaks võimalike operaatorite ringi ja seega konkurentsi, kuna pakkuja
ei pea omama ise veeremit, mille võiks hankida linn kasutades
ka eurotoetusi.
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Ühendamine. Tallinnas on
enam kui kümme aastat räägitud, et oleks mõistlik ühendada
kaks ühistranspordiettevõtet –
trammi- ja trollibussikoondis
ja autobussikoondis.
Praeguseks oleme selle mõtte lõpuks realiseerinud. See ei
ole sugugi ainulaadne, terves

reklaam

TEL 667 0105, reklaam@aripaev.ee

• tihendid pumpadele
• kummirõngad • hüdraulika tihendid
• punutud nöörtihendid
Tel 50 877 35 • www.tihend.ee

Palju õnne!

Andrus Nilk
21. juuni (sünd 1962),
spordiajakirjanik, töötanud Eesti Päevalehes
ja Postimehes

Eesti Ajalehtede Liit õnnitleb

PUH KA AAL
E ESTIMaturism.ee
www.ma

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

ÄRIPÄEVA KOOLITUSKESKUS KORRALDAB

TOOTMISJUHTIMISE
KOOL UUS LEND!
Praktiline kursus
tootmisettevõtetele
Toimub
20.09.2012
11.10.2012
01.11.2012
22.11.2012
13.12.2012
17.01.2013

I moodul
I moodul
III moodul
IV moodul
V moodul
VI moodul

Koolitaja on JARI KUKKONEN

Tallinn annab tasuta
ühistranspordiga eeskuju
Ühistranspordi osatähtsus on
praeguseks kasvanud. Kindlasti on selle üks põhjus majanduskriisi (järel-)mõjud. Eesti
majandus ei ole taastunud ning
nende inimeste hulk, kellele
ühistransport on oluline liiklemisvahend, väga suur. Teisalt ei
ole aga paralleelselt hinnatõusuga kasvanud palgad.
Tallinn koostas juba 2009.
aasta kevadel esimese abipaketi. Selle üks meede oli toimetulekutoetust saavate perede
kooliealistele lastele tasuta sõidu õigus linna ühissõidukites.
Praeguseks on abipaketid eesmärgi täitnud. Abipaketist tulenevad vabad ressursid saame suunata ühistranspordi hüvanguks.

21. juuni 2012 ÄRIPÄEV
toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150 e-post vilja.kiisler@aripaev.ee

ARVO SARAPUU
Tallinna abilinnapea, KE

Igaühele on arusaadav, et kui troll läheb
katki, on mõistlik selle asemel tuua buss.
maailmas koondatakse ühistranspordiettevõtteid ühtse
juhtimise alla. Igaühele on arusaadav, et kui näiteks troll läheb liinil katki, siis on mõistlik
selle asemel operatiivselt tuua
buss. Seda saab kõige efektiivsemalt teha ühtse dispetšerteenuse kaudu.
Tasuta ühistranspordist rääkides on läbivaks fraasiks olnud saamata piletitulu. Siinkohal tuleb täpsustada, et piletitulu moodustab vaid 33 prot-

senti vedaja kogutulust. Seega
aitab kahe ettevõtte ühendamine ja sellest tulenev kulude kokkuhoid omakorda teed sillutada tasuta ühistranspordile.
Juba praegu võime kindlalt
väita, et tasuta ühistranspordi korral sõitjate arv suureneb.
Kui praegu on kümme protsenti pealinna ühistranspordiliinidest n-ö eravedaja käes
(AS MRP), siis miks ei võiks see
osakaal kasvada? Teatavasti on
konkurents edasiviiv jõud ning
eravedajate kaasamine suurendab täiendavateks investeeringute võimalusi.
Uuendamine. Seniks aga uuendab linn omavahenditest trammi-, trolli- ja bussiparki. Näiteks aastail 2013–2014 täieneb
trammipark 15 uue madalapõhjalise sõiduvahendi võrra,
ka uusi busse lisandub linnapilti paarikümne ringis.
Tallinn asub esimeste seas
reorganiseerima ühistransporti ning loodetavasti haaravad
ideest kinni ka teised omavalitsused Eestis.

Soodushind 1572 eurot + km kehtib kuni 31. juulini 2012.
Info ja registreerimine 667 0100 või koolituskeskus@aripaev.ee
Täpsemat kava vaata aadressil www.koolitus.aripaev.ee

W W W.KOOLITUS.ARIPAEV.EE

IGOR RÕTOV: KAHEKORDISTAME PALGAD.
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Peugeot’ aktsiat aitas eile
kergitada mitu kuulujuttu.

Kehvad majandustulemused
ja kasumihoiatus Adobe’i
aktsiale hästi ei mõjunud.

PSA Peugeot Citroen

8,15 EUR

+5,67% 

35

Adobe Systems

30,60 USD -6,96% 
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toimetaja Raivo Sormunen, tel 667 0166, e-post raivo.sormunen@aripaev.ee

INVESTEERING

H&M on
olnud üks
maailma
paremaid
aktsiaid.
Hind võrreldes
IPOga tõusnud
5000 korda

RAIVO SORMUNEN
raivo.sormunen@aripaev.ee

Järgmise aasta sügisel Tallinna turule tungiv
Rootsi rõivaste müügikett Hennes & Mauritz
(H&M) on olnud juba peaaegu nelikümmend
aastat Stockholmi börsi üks hittaktsiatest ning
tõstnud firma suuromaniku Stefan Perssoni
ajakirja Forbes andmetel maailma kaheksandaks rikkuriks 20 miljardi euroni küündiva
varandusega.
1947. aastal asutatud H&Mi edu taga on kasumlik laienemine. Mai lõpu seisuga oli Rootsi
börsiﬁrmal neljakümne neljas riigis 2575 müügikohta. Sel aastal avab rõivaste müügikett oma esimesed poed Bulgaarias, Mehhikos, Lätis, Malaisias ja Tais.
Järgmisel aastal on peale Eesti jaemüügikettide lepingud sõlmitud ka Indoneesia turule sisenemiseks. Ettevõttel on ambitsioon kasvada aastas 275 uue poe võrra.
Rootsi majandussait e24.se kirjutas kaks ja
pool aastat tagasi, et H&M on olnud Stockholmi
börsi kõige enam tulu toonud väärtpaber ning
tõenäoliselt on see olnud ka üks maailma edukamaid aktsiainvesteeringuid.
Investor, kes 1974. aastal Stockholmi börsile tulnud rõivaste müügiketti tuhat Rootsi krooni investeeris, peaks olema praeguseks teeninud
juba viis miljonit krooni ehk viietuhandekordistanud oma alginvesteeringu. Juba ainuüksi di-

Tulemused
H&M on suutnud kasvada nii
headel kui ka halbadel aegadel

Hind
H&Mi aktsia on olnud pikaajaliste
investorite jaoks peavõit kuubis

Soovitused
Analüütikud aktsia
suhtes eri meelt

miljardites Rootsi kroonides,
2012 analüütikute
keskmine prognoos

H&Mi aktsia hind Rootsi kroonides

ostusoovitusi
14
hoiusoovitusi
9
müügisoovitusi
12
keskmine hinnasiht 232,37 SEK
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P/E (hinna/tulu) suhe
22,2
P/S (hinna/müügi) suhe
3,2
P/B (hinna/raamatupidamishinna) suhe
8,5
omakapitali tootlikus 39,20%
dividenditootlus
4,0%

ALLIKAS: BLOOMBERG

vidende teenib too õnneliku käega investor 200
000 krooni aastas (H&Mi dividenditootlus on
praegu 4,0% aastas).
Umbes sama palju on investoritele tootnud
ka investeerimisfond Berkshire Hathaway, kuid
Warren Buffett alustas investeeringutega 1964.
aastal ehk kümme aastat varem.
Aktsia tõmbab hinge. H&Mi aktsia tõusuhoog
pole raugenud ka viimasel kümnendil, mil väärtpaber on teinud läbi umbes kolmekordse tõusu.

Viimasel kolmel aastal on aktsia küll jäänud kõikuma 200 Rootsi krooni juurde, kuid eile avaldatud tugevad majandustulemused viskasid aktsia
ligi 240 Rootsi kroonini ehk 7% kaugusele oma
rekordhinnast.
Eile andis aktsiale tugeva tõuke majandusaasta teise kvartali 5,22 miljardit Rootsi krooni
suurune kasum, mis ületas aastatagust numbrit
23 protsendi võrra. Tegemist oli viimase seitsme
kvartali kiireima kasumi kasvuga ning see ületas Bloombergi küsitletud neljateistkümne ana-

Meie hinnangul ületasid nad esimest korda
viimase 18 kuu jooksul nii käibe kui ka
marginaalide ootusi.
JPMorgani analüütik Gillian
Hilditch

NUMBER

16,5

ELEKTER

VALUUTA

INTRESS

Elektri hind on aktsiaturgudest
oluliselt volatiilsem.

S&P kärpis eurotsooni riikide
reitingut, mis langetab ka
eurot.

Euroopa Keskpanga baasintressimäärade langetamine
surub Euribori alla.

EUR/USD

Nord Pool Eesti

27,74

protsenti on nelja päevaga tõusnud Arco Vara
aktsia pärast seda, kui Äripäeva vahendusel
ilmus uudis, et LHV on omandanud firmas üle
5% osaluse.

Euribor 6 kuud
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32,5

1,2825

07

09

11

01

03

0,930%

+0,67% 

0,000 

1,80

1,55

1,30

1,05

1,2100

20,0

17

08

05

10

12

02

04

06

0,80
08

10

12

02

04

06

RAHA

reklaam

Kommertspankade intressitooted
pank

jooksev hoius %
keskmiselt
kuu
kuu jäägilt (10)
püsijäägilt

Sampo Pank****

0,01

Swedbank***

0,10 (7)

1 kuu

0,01**

0,20

-

-

Swedbank

2 kuud
0,45
-

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

3 kuud

6 kuud

0,65

1,00

1,00

1,00

0,41

0,71

0,91

1,16

1,21

1,21

190

0,75

0,95

1,20

1,25

1,25

6000

0,10

0,25

0,45

2 aastat

3 aastat

min summa

Kontakteeruge pangaga

65/300(4)

Tallinna Äripank

0,05

0,45

0,55

0,75

1,10

1,40

1,75

1,80

-

200

Tallinna Äripank (3)

0,05

0,65

0,75

0,95

1,35

1,70

2,00

2,10

-

200

0,30

0,45

320

Nordea Pank

0,10

Citadele Pank

-

Versobank

-

0,10

0,80

0,20

1,50

0,65

0,95

1,10

1,25

-

-

-

1,15

1,35

1,55

1,90

2,10

2,25

100

1,75

1,95

2,30

2,50

3,00

3,00

3,00

350

DNB

0,25 (7)

-

0,75

1,20

1,50

1,65

1,90

2,00

2,10

UniCredit Bank

0,10 (9)

-

0,60

0,70

0,75

0,90

1,15

1,40

-

-

SEB

0,10

0,05

0,10

0,25

0,55

0,70

0,95

1,15

1,40

LHV Pank

0,20 (10)

1,30

1,50

1,70

2,00

2,20

2,30

2,30

2,30

500

0,85

1,00

1,15

1,50

1,70

2,00

2,20

2,50

100/200(4)

0,50

0,55

0,60

Krediidipank

0,15

-

0,10

BIGBANK

-

-

300
300/3000 (9)
100***

1,00

1,00

1,90

2,25

3,30

300-1500

BIGBANK

-

-

-

-

-

1,00

1,00

1,90

2,25

3,30

1500-30 000

BIGBANK

-

-

-

-

-

1,10

1,10

2,00

2,35

3,40

üle 30 000

Pankade kontaktandmed

tähtajaline hoius %, USD
pank
Sampo Pank
Swedbank

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

0,20

0,30

0,45

0,70

0,85

-

-

9 kuud

1 aasta

min summa

1,00

SWEDBANK Liivalaia 8, Tallinn,

0,15

0,35

0,55

0,80

250

Swedbank

0,10

0,15

0,20

0,40

0,60

0,80

8400

Tallinna Äripank

0,20

0,25

0,40

0,65

0,85

1,00

200

Citadele Pank

0,40

0,80

1,00

1,20

1,40

100

Versobank

0,60

0,80

1,10

1,20

1,30

500
300

0,70
-

SEB Tornimäe 2, Tallinn, tel 665 5100

DNB

0,25

0,35

0,60

0,90

1,25

UniCredit Bank

0,25

0,30

0,35

0,50

0,70

1,00 300/3000(9)

SEB

0,05

0,05

0,10

0,35

0,55

0,70

LHV Pank

0,70

0,80

1,00

1,20

1,40

1,50

700

Krediidipank

0,15

0,20

0,30

0,55

0,70

0,90

100/200 (4)

200

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad * maks 1999 eurot ** juriidiline isik ***avades tähtajalise hoiuse
internetipangas, on intressimäär kuni 0,10% kõrgem (3) personaalpang. klientidele (4) kontoris (6) internetipanga
tähtajalistele hoiustele (7) päevalõpu kontojäägilt; (9) juriidilisele isikule/ eraisikule (10) LHV Pangal minimaalselt jäägilt
**** 2- ja 3aastaste hoiuste intressimäärade tutvumiseks kontakteeruge pangaga

tel (24h) 631 0310, e-post: info@swedbank.ee
TALLINNA ÄRIPANK Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8088, faks 668 8089
NORDEA PANK Liivalaia 45/47, Tallinn,
tel 628 3300, faks 628 3201
e-post: tallinn@nordea.com
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel (24h) 680 0800, e-post: info@sampopank.ee,
CITADELE PANK Roosikrantsi 2, Tallinn,
tel 770 0000, faks 770 0001, e-post: info@
citadele.ee
BIGBANK Rüütli 23, Tartu, tel 1333,

faks 737 7582, e-post: bigbank@bigbank.ee,
www.bigbank.ee
MARFIN PANK Eesti Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
BANK DNB Tartu mnt 10, Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
AS UNICREDIT BANK EESTI FILIAAL Liivalaia 13,
Tallinn, tel 668 8300, www.unicreditbank.ee,
e-post: kliendiinfo@unicreditgroup.ee
LHV PANK Tartu mnt.2,
tel. 680 0400, fax 680 0402,
e-post: lhv@lhv.ee, www.lhv.ee
EESTI KREDIIDIPANK Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037

BÖRS
Tallinn
aktsia

lüütiku keskmist 4,86 miljardi kroonist kasumiootust.
Ka USA ja Aasia kiirest kasvust tingitud
15protsendine käibe kasv ületas turu ootusi.
Kasumlikkus taas tõusuteel. “Aasta algas hästi
ja viimases kvartalis (märtsist maini) arenesime
positiivselt. Teises kvartalis nägime tugevat müüki ja kasumlikkuse arengut. Kevadise kollektsiooni on meie kliendid hästi vastu võtnud, mida näitab meie kasvanud turuosa väljakutsuval
moerõivaste müügiturul,” märkis kolm viimast
aastat juhatust tüürinud Karl-Johan Persson, kes
on rõivaketti loonud Erling Perssoni lapselaps.
“Need olid H&Mil korralikud näitajad. Meie
hinnangul ületasid nad esimest korda viimase
kaheksateist kuu jooksul nii käibe kui marginaalide ootusi,” märkis JPMorgani analüütik Gillian
Hilditch uudisteagentuurile Bloomberg.
Ega H&Mi aktsia pole viimasel ajal analüütikute seas mingi väga suur lemmik olnud. Ettevõttel on neljateistkümne ostusoovituse kõrvale vastu panna kaksteist müügisoovitust ning analüütikute keskmine 232kroonine hinnasiht jääb isegi aktsia praegusele turuhinnale alla.
Eilsete tulemuste taustal võib loota, et aktsia
leiab uue hingamise.
DNB Nordi analüütikud ootavad, et hoolimata väljakutsuvast olukorrast paljudel turgudel
on H&M suutnud turuosa võita ning usutakse, et
aktsia hinnasihti hakatakse tõstma.
Väga suurt kasvuhoogu H&Mile aga oodata ei
maksa, kuna ettevõte on juba kasvanud väga suureks ning väärtpaberi suhtarvud on üsnagi krõbedad.

Euroopa Keskpank

H&M looja

muutus
eelm, %

käive,
EUR

P/E

ROE

P/B

divid.
tootlus

Arco Vara

2,330

3,10

915

-

-13,6%

0,48

Baltika

0,380

0,00

1 011

-

-51,5%

1,57

0,0%

Ekspress Grupp

1,050

0,96

53 517

66,3

1,2%

0,81

0,0%

Harju Elekter

2,300

0,00

2 300

11,9

6,5%

0,77

3,0%

Järvevana

0,476

2,37

14 414

-

-0,1%

0,57

0,0%

Merko Ehitus

6,280

1,45

261 885

-

-7,9%

1,00

#VALUE

1,180

0,85

5 290

-

-21,1%

1,34

0,0%

Olympic EG

1,300

1,56

81 348

10,3

21,7%

2,23

7,7%

Premia Foods

0,700

0,00

0

86,2

0,8%

0,69

15,7%

Silvano FG

3,380

0,90

46 361

6,1

36,3%

2,23

#VALUE

Tallink Grupp

0,617

-0,16

95 310

15,5

3,9%

0,61

0,0%

Tln Kaubamaja

5,640

-0,18

5 642

9,3

17,4%

1,61

6,2%

Nordecon

VALUUTA

20.06
sulgemishind, EUR

0,0%

pojapoeg
Karl-Johan
Persson
tutvustas eile
Stockholmis
tugevaid
majandustulemusi.

EUR/SEK

EUR/RUB

Tallinna Vesi

7,560

3,28

98 559

7,6

23,4%

1,78

11,1%

Trigon PD

0,315

0,00

109

-

-44,5%

0,36

0,0%

8,8434

41,3462

Viisnurk

1,290

-2,27

1 755

2,6

30,1%

0,77

#VALUE

FOTO: ANDERS

India ruupia
Jaapani jeen

WIKLUND/SCANPIX

Austraalia dollar

AUD

1,2456

Rumeenia leu

Bulgaaria leev
Hiina jüaan

BGN

1,9558

CNY

8,0809

Hongkongi dollar

HKD

9,8569

INR

71,3390

JPY

100,2400

Kanada dollar

CAD

1,2919

Korea won

KRW

1462,3500

P/E arvutatud viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud puhaskasumi põhjal

Vilnius

20.06

RON

4,4636

Rootsi kroon

SEK

8,8434

Singapuri dollar

SGD

1,6105

Suurbritannia nael

GBP

0,8060

City Service

1,800

1,69

6,3

1,2

12,8

Šveitsi frank

CHF

1,2009

Grigiškes

0,528

-0,38

6,1

1,2

1,1

Taani kroon

DKK

7,4334

Invalda

2,550

0,39

-

1,1

-

Tai baat

THB

40,0180

Linas Agro

0,510

-0,39

14,3

1,1

-

Tšehhi kroon

CZK

25,4530

Snaige

0,446

0,00

-

1,7

-

TEO LT (Telekomas)

0,637

0,00

11,1

1,6

9,1

hind, EUR

muutus
eelm, %

Leedu litt

LTL

3,4528

Türgi liir

TRY

2,2797

Läti latt

LVL

0,6968

Ungari forint

HUF

286,9500

Norra kroon

NOK

7,5060

USA dollar

USD

1,2704

Poola zlott

PLN

4,2393

Venemaa rubla

RUB

41,3462

aktsia

sulgemishind, EUR

Kütused

Elisa Comm.

20.06

Värvilised metallid

19.06

95,19

20.06

12,0

2,8

-1,11

-

0,3

-

Fortum

14,77

0,14

8,3

1,3

-

Neste Oil

8,82

6,33

14,1

0,9

4,0

Nokia

1,96

-1,81

-

0,7

10,2

10,6

1,6

5,0

23,4

1,3

3,4

Vask LME

7510,5

Stora Enso

4,88

2,65

15,0

0,7

-

UPM Kymmene

8,97

2,28

11,6

0,7

6,7

13,44

3,07

12,4

1,9

5,2

868,00

Nikkel LME

16745

845,00

Tina LME

19505

Masuut (1% väävel), t

595,00

Tsink LME

1904

YIT

1877

2,587

20.06

Väärismetallid

20.06

USD/unts, unts = 31,105 g

154,70
609,30
2228,00

Nisu NYSE LIFFE, USD/t

178,50

Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

472,25

10,7

2,04

Kerge kütteõli, t

Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga

0,19

1,78

-0,34

Diislikütus, t

Kakao NYBOT, USD/t

15,91

Finnair

14,75

Plii LME

nael = 453,59 g

divid.
tootlus

12,00

934,00

Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t

P/B

Stockmann

Mootoribensiin, t

Kohv NYBOT, USc/nael

P/E

PKC Group

83,90

Põllumajandus

divid.
tootlus

1920,5

Nafta NYMEX, bbl

Maagaas Henry Hub, btu, USD

P/B

Alumiinium LME

USD/t

Nafta IPE, bbl

P/E

Helsingi
aktsia

BÖRSIKAUBAD

muutus
eelm, %

Kuld COMEX

1605,40

Plaatina NYMEX

1464,75

Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

625,25
28,15

bbn.ee

18 INVESTOR investeerimisfondid
Dow Jones USA

12 819,09

ÄRIPÄEV 21. juuni 2012
toimetaja Raivo Sormunen, tel 667 0173, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

OMX Stockholm

-0,14% 

1008,05

OMX Helsinki

1875,04

+0,79% 

EPI II samba indeks

+0,53% 

143,29

13500

1200

2700

146

12750

1100

2450

143

12000

1000

2200

140

11250

900

1950

137

800

10500
08

10

12

02

04

06

1700
08

10

12

02

04

+0,24% 

134
08

10

12

02

04

06

07

09

11

01

FONDID

03

05

reklaam

Avaron Asset Management

19.06

ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht

12 kuud

3 aastat

Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR

2,95

3,05

2,99

-

9,45

-13,03

32,65

-

21 015 740

Avaroni Privaatportfell B, EUR

12,51

12,51

12,51

-

6,28

0,21

22,59

-

3 852 127

ost

müük

12 kuud

3 aastat

Kasvuportfell, EUR

-

-

1,15

-

5,40

-5,60

18,60

-0,80

4 402 364

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

11,32

-

2,40

1,80

-

-

399 984

5 aastat

Compensa Life

18.06
NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht
5 aastat

Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 31.05.2012. Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 31.05.2012.

Danske Capital AS

19.06
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht

12 kuud

3 aastat

Sampo Pension 25, EUR

0,91

0,92

0,92

0,96

3,69

0,57

4,91

1,26

9 801 962

Sampo Pension 50, EUR

1,04

1,05

1,05

1,36

3,72

-0,14

5,10

0,67

129 619 663

Sampo Pension Intress, EUR

5 aastat

0,83

0,84

0,84

0,74

3,24

1,96

4,28

2,97

2 914 529

Vabatahtlik Pensionifond
Sampo Pension 100 Pluss, EUR

1,27

1,30

1,28

8,21

4,61

-1,71

9,57

1,20

2 661 467

Vabatahtlik Pensionifond
Sampo Pension Intress Pluss, EUR

0,72

0,74

0,73

3,11

3,87

1,45

3,53

0,00

135 187

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskecapital.ee.

ERGO Funds

Best Sales

kingitus

19.06
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %

fondi maht

12 kuud

3 aastat

ERGO Pensionifond 2P1, EUR

0,89

0,90

0,90

0,01

2,83

3,76

5,04

4,30

7 633 017,60

ERGO Pensionifond 2P2, EUR

1,04

1,05

1,05

1,97

4,41

-2,56

7,39

-0,36

34 325 559,35

ERGO Pensionifond 2P3, EUR

0,58

0,58

0,58

-

2,44

-7,56

-

-

1 126 024,12

ERGO Pensionifond 3P1, EUR

0,80

0,81

0,81

2,11

6,00

-0,37

-

-

446 504,66

ERGO Pensionifond 3P2, EUR

0,83

0,84

0,83

2,91

5,92

-2,91

-

-

480 649,93

ERGO Pensionifond 3P3, EUR

0,78

0,79

0,78

3,92

4,91

-9,20

-

-

502 869,77

ost

müük

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Pensionifond L, EUR

1,27

1,28

1,28

2,13

7,08

-1,27

9,67

2,47

113 319 964

Pensionifond M, EUR

1,03

1,04

1,04

1,38

5,77

1,26

9,44

4,72

16 426 433

Pensionifond S, EUR

1,12

1,13

1,13

0,85

4,73

3,78

8,52

6,89

25 740 571

Pensionifond XL, EUR

1,07

1,08

1,08

2,33

7,24

-2,40

9,39

2,79

28 685 664

Pensionifond XS, EUR

1,03

1,04

1,04

0,79

4,51

3,86

8,62

6,48

6 863 577

Täiendav Pensionifond, EUR

1,18

1,20

1,19

8,22

7,21

-2,73

9,87

0,17

3 991 300

5 aastat

LHV Varahaldus

Müügirahva tasuta stardikoolitus

KUIDAS
TEHA
SEPTEMBRIS
ISIKLIK
MUUGI
REKORD?
Koolitusel osalemist EI SAA OSTA,
see on Best Salesi kingitus
müügirahvale. UURI KUIDAS!
EKKE LAINSALU start-up müügikoolituse saavad kingituseks:
25 esimest Best Salesi uudiskirjaga liitujat.
Tellige uudiskiri kohe bestsales.ee/uudiskiri
25 Best Salesi uudiskirja tellijat loosi alusel.

19.06
NAV

tootlus (p.a) %
3 aastat

fondi maht
5 aastat

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR

7,45

7,67

7,52

15,15

2,85

-0,12

6,87

-

-

LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR

4,76

4,90

4,81

15,20

2,85

-0,14

6,86

-

4 162 873

LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR

7,51

7,66

7,58

15,31

4,45

-13,36

2,95

-

-

LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR

4,80

4,89

4,85

15,30

4,43

-13,37

2,94

-

1 200 536

ost

müük

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Nordea Pensionifond A, EUR

0,86

0,87

0,87

2,19

4,95

1,78

7,7

0

36 954 296,78

Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

0,70

0,70

0,70

2,86

5,68

0,94

0

0

3 938 229,23

Nordea Pensionifond B, EUR

0,83

0,84

0,84

1,48

4,58

2,63

6,49

0

8 419 170,04

Nordea Pensionifond C, EUR

0,79

0,80

0,80

0,83

3,25

3,66

5,33

0

1 654 170,60

Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

1,00

1,02

1,01

12,54

5,16

-0,96

9,71

0

2 501 780,46

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,67

0,68

0,68

0,00

3,74

0

0

0

341 267,64

Nordea Pensions Estonia

19.06
NAV

tootlus (p.a) %
3 aastat

fondi maht
5 aastat

Fondivalitsejad
AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt 5–

58, Tallinn 10117 tel 664 4205, faks 664 4201,
info@avaron.ee, www.avaron.ee
DANSKE CAPITAL AS Narva mnt 11, Tallinn 15015
tel. 675 2295, faks 675 2895,
funds@sampopank.ee, www.danskecapital.ee,
www.sampopank.ee
ERGO FUNDS AS A. H. Tammsaare tee
47, Tallinn, tel 610 6500, faks 610 6501,
funds@ergo.ee, www.ergo.ee
AS GA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11,

Tallinn 10119 Tel 680 2680, faks 680 2681
info@gafm.ee, www.gafm.ee
AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT

Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,
tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
LHV VARAHALDUS AS Tartu mnt 2,
Tallinn 10 145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
NORDEA PENSIONS ESTONIA AS Liivalaia

45/47, Tallinn 10145 tel 710 1250, faks 710 1251
eesti@nordea.com, www.nordea.ee
TRIGON FUNDS Viru väljak 2, Metro Plaza 5.
korrus, Tallinn 10 111, tel 667 9200,
faks 667 9201, fond@trigon.ee, www.trn.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn 15 010, tel 665 6565, faks 665 7122,
fondid@seb.ee, www.seb.ee
SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS

Liivalaia 8, Tallinn 15038, tel 631 1606,
faks 631 1636, funds@swedbank.ee
www.swedbank.ee/fondid

Maaklerifirmad

Start antakse 27. augustil kell 14.00-16.00 Von Stackelbergi
hotelli konverentsikeskuses Toompuiestee 23
Info Annika Matson, e-post annika.matson@aripaev.ee

COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE

Roosikrantsi 11, Tallinn tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee
LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402

VERSOPANK EESTI

Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
SAMPO PANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104
SEB ENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802

MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC
SE Viru väljak 2, Tallinn. tel 681 2300,

info@mandatumlife.ee,
www.mandatumlife.ee
SWEDBANK AS Liivalaia 8, Tallinn,
tel 631 0310, faks 631 0410
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Stephen Hester: Peamine probleem
osas Euroopa riikides, eriti Lõuna-Euroopas, on küsimus, kuidas muuta end
konkurentsivõimelisemaks.

1979.
aasta järel esimest korda langes Jaapani kaubandusbilanss Euroopa Liiduga negatiivseks.
Jaapanlased importised 140 miljoni dollari
eest rohkem, kui eksportisid.

Royal Bank of Scotland Groupi tegevjuhi Stephen Hesteri sõnul võib minna aastaid, enne kui
Euroopa leiab võlakriisile mingi lahenduse.

FONDID

reklaam

Mandatum Life

19.06
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

fondi maht
5 aastat

Mandatum Life Conservative Strategy, EUR

103,35

104,38

103,35

-

-1,73

-4,19

14,07

-

Mandatum Life Balanced Strategy, EUR

108,99

110,62

108,99

-

-3,96

-8,91

16,82

-

-

Mandatum Life Aggressive Strategy, EUR

119,27

121,65

119,27

-

-5,56

-10,89

21,04

-

-

Mandatum Life Fixed Income, EUR

132,10

132,76

132,10

-

3,78

3,78

22,44

-

-

Mandatum Life Global Food, EUR

121,01

123,43

121,01

-

-5,67

-8,27

20,93

-

-

Mandatum Life Emerging Opportunities, EUR

98,84

100,82

98,84

-

1,29

-12,86

-

-

-

Mandatum Life Global Equity, EUR

129,58

132,17

129,58

-

-0,26

-8,32

20,86

-

-

Mandatum Life Europe Equity, EUR

137,85

140,61

137,85

-

1,87

-8,41

15,55

-

-

riskiaste

% aasta
algusest

12 kuud

Swedbank Investeerimisfondid AS
ost

müük

-

19.06
NAV

tootlus (p.a) %

fondi maht

3 aastat

5 aastat

Pensionifond K1, EUR

0,77

0,78

0,78

1,57

2,85

3,78

3,48

1,15

33 509 160,75

Pensionifond K2, EUR

0,83

0,84

0,84

3,24

3,80

2,16

4,73

-1,08

138 084 334,12

Pensionifond K3, EUR

0,95

0,96

0,96

6,54

4,34

1,62

6,64

-2,35

345 572 396,43

Pensionifond K4, EUR

0,69

0,70

0,70

11,35

4,88

0,41

Pensionifond V1, EUR

1,09

1,12

1,10

3,88

4,08

3,15

5,35

-2,45

Pensionifond V2, EUR

0,83

0,84

0,84

8,20

4,27

0,65

6,93

-5,01

15 555 193,47

Pensionifond V3, EUR

0,95

0,97

0,96

14,23

4,65

-2,58

8,32

-8,49

30 817 332,98

Kesk-Aasia Aktsiafond, EUR

3,88

3,98

3,92

24,75

1,55

-19,30

7,19

-18,71

6 099 659,90

Ida-Euroopa Aktsiafond, EUR

7,01

7,19

7,08

25,47

16,23

-19,16

6,88

-24,46

23 692 915,16

Ida-Euroopa Kinnisvara Af, EUR

2,86

2,93

2,89

24,86

10,94

-22,84

-1,95

-30,04

7 184 460,21

Fondifond 100, EUR

8,74

8,96

8,83

17,42

5,57

-4,41

10,83

-8,15

58 202 382,69

Fondifond 30, EUR

10,17

10,43

10,28

5,87

4,42

1,54

6,36

-1,52

13 275 590,80

Fondifond 60, EUR

9,56

9,81

9,66

10,72

5,00

-0,66

8,82

-4,61

48 978 668,22

Venemaa Aktsiafond, EUR

13,74

14,09

13,88

25,83

6,23

-16,16

14,32

-11,05

47 210 446,39

ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

SEB Energiline Pf, EUR

0,680

0,687

0,687

2,92

2,57

-5,91

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,876

0,885

0,885

0,93

2,61

2,37

5,19

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,795

0,803

0,803

1,04

1,67

0,31

5,55

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,904

0,913

0,913

1,63

2,47

-2,54

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,828

0,845

0,836

13,42

4,47

1,091

1,113

1,102

3,88

2,92

16 788 920,75

AS SEB Varahaldus

8 018 984,05

20.06

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

fondi maht
5 aastat
6 501 354,65
4,37

46 641 500,21

5,52

-3,22

240 506 520,00

-5,64

9,20

-6,56

12 456 987,39

0,54

5,16

-1,58

9 705 301,79

9 793 534,03

SEB Aktiivne Fondifond A, EUR

6,498

6,629

6,563

0,121

5,600

-1,460

9,260

-9,140

4 055 065

SEB Dünaamiline Fondifond A, EUR

7,879

8,038

7,959

0,086

5,040

-0,070

7,250

-6,580

6 071 390

SEB Tasakaalukas Fondifond A, EUR

10,013

10,215

10,114

0,041

5,000

2,320

6,810

-0,320

1 069 614

SEB Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

12,043

12,043

12,043

0,055

9,510

3,680

8,920

3,510

60 689 422

SEB Geneerilise Farmaatsia Fond A, EUR

8,554

8,727

8,640

0,132

1,970

-17,100

8,060

-4,310

2 699 718

SEB Kasvufond A, EUR

5,629

5,743

5,686

0,225

8,590

-26,030

8,780

-9,460

14 898 597

98,565

99,060

99,060

0,040

-0,130

-2,260

-0,870

-

34 971 515

1,411

1,411

1,411

0,030

5,520

4,950

7,070

3,790

320 850 000

SEB Danish Mortgage Bond Fund, EUR

127,128

127,128

127,128

0,031

2,480

0,097

0,067

-

88 900 000

SEB High Yield Fund, EUR

116,734

117,913

117,913

0,040

5,130

3,770

-

-

1 825 230 000

SEB Short Bond Fund EUR

1,271

1,271

1,271

0,001

-0,140

0,090

-0,010

-

57 210 000

SEB Strategy Balanced Fund

100,394

100,394

100,394

-

0,510

-

-

-

0,000

SEB Strategy Defensive Fund

103,029

103,029

103,029

-

1,490

-

-

-

100 100 000,00

Vahendatavad Fondid *
SEB Guarantee Fund 80, EUR
SEB Corporate Bond Fund, EUR

SEB Strategy Growth Fund

97,527

97,527

97,527

-

-2,370

-

-

-

0,000

SEB Strategy Opportunity Fund

98,925

98,925

98,925

-

-0,890

-

-

-

0,000

SEB Global Chance/Risk Fund, EUR

0,725

0,739

0,732

0,165

5,840

3,480

13,900

-4,280

27 550 000

SEB Eastern Europe Fund ex Russia, EUR

2,431

2,481

2,456

0,208

9,200

-22,030

10,320

-9,860

122 740 000

SEB Eastern Europe Small Cap Fund, EUR

2,367

2,415

2,391

0,182

1,840

-29,320

11,490

-12,680

97 630 000

SEB Russia Fund, EUR

9,063

9,247

9,155

0,257

5,850

-20,790

15,390

-3,230

343 790 000

SEB Ethical Europe Fund, EUR
SEB Europe Chance/Risk Fund, EUR

1,995

2,035

2,015

0,191

7,140

-3,110

8,450

-9,800

16 870 000

1065,242

1086,762

1076,002

0,194

6,550

-2,080

8,900

-10,550

14 790 000

2,934

2,994

2,964

0,190

7,110

-1,970

9,390

-9,320

132 700 000

SEB Europe Fund, EUR
SEB Nordic Fund, EUR
SEB Nordic Small Cap Fund, EUR

5,913

6,033

5,973

0,234

6,580

-8,030

10,050

-5,850

81 000 000

151,155

154,209

152,682

0,222

8,390

-8,690

-

-

39 880 000
183 210 000

SEB North America Chance/Risk Fund, EUR

3,648

3,722

3,685

0,185

9,560

15,650

16,800

-1,020

SEB Japan Chance/Risk Fund, EUR

0,382

0,390

0,386

0,218

-0,390

-3,760

1,820

-9,270

30 710 000

SEB Asia ex. Japan Fund, EUR

6,372

6,500

6,436

0,191

7,680

5,670

16,130

0,850

170 510 000

SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund, EUR
SEB Concept Biotechnology, EUR

3,065

3,127

3,096

0,184

14,430

-3,700

10,550

-4,700

64 470 000

42,337

42,765

42,765

0,211

18,430

34,350

-

-

78 180 000

SEB Medical Fund, EUR

3,039

3,101

3,070

0,115

7,670

17,560

16,100

1,930

22 670 000

SEB Asset Selection Fund, EUR

13,441

13,713

13,577

0,099

-5,710

-1,320

0,110

-

1 309 070 000

SEB Key Select, EUR
SEB Listed Private Equity Fund, EUR

9,572

9,620

9,620

0,030

-0,070

-4,180

-2,960

-

91 300 000

133,870

136,574

135,222

0,209

4,530

-17,320

-

-

201 460 000

* Vahendatavate fondide tagasivõtmis- ja väljalaskehindu saab vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on seisuga 31.03.2012.

Trigon Funds

Arenevate Turgude Agrisektori Fond, EUR
Balkani Fond, EUR
Arenevate Turgude Finantssektori Fond, EUR

Müügijuhtimise Aastakonverents 2012
esilinastub Solaris kinos 13. septembril

RAIN
VÄÄNA

SAMI
SEPPÄNEN

MARGUS
KASTEIN

KAISI
KASK

ALAR
JÜRI
OJASTU PREOBRAZENSKI

müügijuht
kahextulexvahel
7LSSMXKLRRWXVHGMDQÏXDQGHGPÖÖJLMXKLOHq7LSSPÖÖMDRRWXVHGMD
QÏXDQGHGPÖÖJLMXKLOHq.ROPGUDPDDWLOLVWOXJXWLSSMXKLPÖÖJLMXKL
MDPÖÖJLLQLPHVHVXKWHVWq.DKHWXOHYDKHOrNXLGDVWRLPHWXOOD"
Osatäitjad: Elisa Eesti juht SAMI SEPPÄNENq6DNX¯OOHWHKDVHMXKWMARGUS
KASTEIN q /LQGVWUÐP (HVWL MXKW RAIN VÄÄNA q  (GXHODPXV 2¶  WUHHQHU MD
NRQVXOWDQW ALAR OJASTU q 5(0$; 3URIHVVLRQDOVnL  WLSSPDDNOHU JÜRI
PREOBRAZENSKIq/+9WLSSPÖÖMDKAISI KASKq(07SHUVRQDOLMXKWTERJE
KUUSIKq0LFURVRIWnL%DOWLNXPLSHUVRQDOLMXKWMERLE LINDMAAq*R7UDYHOLMXKW
MATTI PRUULqSURIMARE PORKqWUHHQHUNRQVXOWDQWMIHKEL REINSALU

19.06
ost

müük

NAV

riski- % aasta
aste algusest

tootlus (p.a) %
12 kuud

3 aastat

84,47

87,05

86,19

27,20

-10,63

-42,79

-10,00

11,20

11,60

11,37

27,33

21,21

-20,29

3,91

fondi maht
5 aastat
6 893 632
-17,72

5 944 012

142,95

147,33

145,87

22,54

4,18

-15,27

9,04

Uus Euroopa Kasvufond, EUR

11,27

11,67

11,44

27,90

5,74

-29,78

3,15

-19,51

3 688 292
1 777 505

Uus Euroopa Väärtusfond, EUR

17,64

18,27

17,91

17,04

8,62

-7,47

17,09

-10,72

14 472 753

Venemaa Top Picks Fond, EUR

18,88

19,55

19,17

35,34

1,43

-16,78

25,26

-5,54

9 062 646

Konverentsi soodushind kuni 06.09.2012 registreerudes 199 eurot (+km),
hiljem registreerujatele 239 eurot (+km). Kahe või enama inimese osalemisel
ühest maksjaettevõttest kehtib hindadele soodustus 5%. Lisainfo ja
registreerimine telefonil 667 0411 või www.seminar.aripaev.ee

Äripäev

TEGIJA TURUL

OMX TALLINN
52 nädalat

Mark Mobius: Tegu on suure muutusega, kuid ma usun, et uute reformide mõjul naaseb Euroopa kriisist tugevamana kui eales varem.

Nr 120 (4539) 21.06.2012

Tallinna börsi üldindeks, kajastab põhi- ja
lisanimekirja aktsiate liikumisi.

624,75

+0,80% 

700

650

600

550

500
08

Templeton Emergin Market Groupi tegevjuht usub, et pärast reforme on Euroopa tugevam kui varem.

TÕUSJAD

Facebooki aktsia taas
kuum kaup

Scanfil

0,70 EUR

+9,38%
Latvian Shipping Co

0,26 LVL

+6,25%
Neste Oil

8,80 EUR

+6,09%
Hennes & Mauritz

239,70 SEK

+4,04%
Stonesoft

1,10 EUR

+3,77%
Electrolux

134,60 SEK

+3,70%
Kulla hinnale oodatakse head tõusu, kui
osutub tõeks spekulatsioon, et USA Föderaalreserv astub samme majanduse toetamiseks.

V

iimastel päevadel on investoritele taas Facebook meeldima
hakanud ning aktsia on pandud
rallima. Oma toetussõnad sellele laususid eile Coca-Cola ja Ford,
kes peavad sotsiaalvõrgustikus reklaamimist igati õigustatuks.
Mõlemad ﬁrmad avaldasid Facebookis reklaamimisele toetust ning Ford plaanib laiendada
sotsiaalvõrgustiku osakaalu reklaamimisel. Nende kahe ﬁrma toetus Facebookile on antud hetkel
vägagi oluline pärast ebaõnnestunud börsiletulekut ja ligi 30% kukkunud aktsia hinda.
Fordi ülemaailmse müügi ja marketingi osakonna asepresident Jim Farley ütles, et autotootja suurendab enda osalust sotsiaalmeedias, eriti Facebookis, et parandada enda imidžit potentsiaalsete ostjate hulgas.
“Kui meil on üle 40 miljoni fänni ja kui osagi
neist räägib meist positiivselt, siis lõpuks on see
ikkagi meie jaoks positiivne,” ütles Cannes’is toimuval reklaamikonverentsil Coca-Cola marketingi juht Joe Tripodi.

FREDY-EDWIN ESSE
fredy-edwin.esse@aripaev.ee

Pärast kehva IPOt,
mille järel kukkus
aktsia 45 dollari
pealt lausa 25,52
dollarile, on viimase nelja päevaga
sotsiaalvõrgustiku aktsia rallinud
17,35%.

Reklaamil suur kaal. Facebook on viimasel ajal
võidelnud välise murega, et reklaam nende lehel
ei suurenda ﬁrmade müüginumbreid ja kas tulemust saab üldse korralikult mõõta.
Läinud kuul teatas näiteks General Motors, et
lõpetas 10 miljoni dollarilise reklaamikampaania, väites, et Facebooki reklaamid ei mõjutanud
tarbijate autooste. Seejuures on Facebook vägagi sõltuv reklaamitulust, sest läinud aastal teeniti reklaamidelt 3,1 miljardit dollarit käivet, mis
moodustas 85% ﬁrma kogutuludest.
Viimastel päevadel on taas märgata ka investorite meelestatuse või spekuleerijate arvu tõusu
Facebooki aktsia suhtes. Pärast kehva IPOt, mille järel kukkus aktsia 45 dollari pealt lausa 25,52
dollarile, on viimase nelja päevaga sotsiaalvõrgustiku aktsia rallinud 17,35% ning teisipäeva
õhtul maksis aktsia 31,91 dollarit. Kahtlemata on
reklaaminumbrid kõige olulisemad Facebooki
majandustulemuste juures ja kindlasti suur hulk
investoreid kibeleb neid näha. Praegu veel ei tea,
millal Facebook kvartaliaruandega välja tuleb,
kuid põnev saab see igal juhul olema. Suure tõenäosusega teeb aktsia seejärel ka kõva liikumise.

10

12

02

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

DIVIDEND

06

692,57
513,18

LANGEJAD

Rosnefti dividend
kahekordistub
Vastavalt Venemaa presidendi Vladimir Putini korraldusele peab riigi suurim naftatootja enam kui kahekordistama planeeritud dividendi ja viima väljamakse 25%ni läinud aasta kasumist. Lisaks on ﬁrmal plaan minna USA
börsile.
75% riigi osalusega Rosneft suurendab dividendi 7,53 rublani aktsia kohta, teatas ﬁrma tegevjuht Igor Setšin eile, vahendas Bloomberg.
Aprillis tegi nõukogu ettepaneku maksta aktsia
kohta dividende 3,45 rublat. Uus ettepanek läheb
nõukogu ette heakskiitmisele.
“Dividendi suurendamine läheb suuremas
osas 100% riigile kuuluvale ja Setšini juhitavale
Rosneftegazile, mis vajab raha ülevõtmisteks,” ütles Gazprombanki analüütik Alexander Nazarov.
Setšin on Rosneftis 75% osalust omava Rosneftegazi nõukogu esimees.
Putin ütles läinud nädalal toimunud kohtumisel Setšiniga, et Rosneft peaks enda kasumist
25% maksma välja dividendidena ning viimane
võttis presidendi nõu ka kuulda. Ta lisas, et ﬁrma säilitab vähemalt sama väljamakse taseme ka
tulevikus. Eraldi lisas Setšin, et Venemaa suurim
naftatootja kaalub aktsia emiteerimist USAs või
mõnel teisel võõramaisel börsil.

Ruukk i Group

0,69 EUR

-4,17%
Procter & Gamble

60,34 USD

-3,01%
LSR Group

4,57 USD

-2,52%
Henkel

43,3 EUR

-2,40%
United Utilities

654,50 GBp
HOIATUS

Procter & Gamble
hädas käibe ja
kasumiga
Maailma suurim tarbekaupade tootja Procter & Gamble alandas teist korda viimase kahe
kuu jooksul kehva Euroopa ja USA turu tõttu
käibe- ja kasumiprognoosi.
Firma teatel tuleb majandusaasta neljanda
kvartali orgaanilise käibe kasv 2–3%, kuigi varasemalt oodati kasvu 4–5%, vahendas Bloomberg.
P&G hinnangul teenitakse 30. juunil lõppeva
kvartaliga 0,75–0,79 dollarit aktsia kohta.
Varasem prognoos nägi ette kasumit 0,79–
0,85 dollarit aktsia kohta. Bloombergi küsitletud
22 analüütikut ootas keskmiselt 0,84 dollari suurust kasumit.

-2,24%
Erste Group

14,30 EUR

-2,05%
Maailma suurim graafilise disaini tarkvaratootja Adobe Systems
näitas analüütikute prognoosidele alla jäänud kasumit ja
käivet.

ÄR I PÄE VA KOO LITUSK E SKUS
Koolitusprogramm:

FINANTSTEADMISTE KOOL JUHTIDELE
25.–26. september
23. oktoober
20. november
18. detsember

04

I MOODUL
II MOODUL
III MOODUL
IV MOODUL

Koolitaja on Eesti Raamatupidajate
Kogu juhatuse liige, vandeaudiitor,
TTÜ dotsent MARGUS TINITS

UUS LEND!

FINANTSARVESTUSE PÕHITÕED
FINANTSANALÜÜS
KULUARVESTUS JA EELARVESTAMINE
INVESTEERINGUD JA RAHASTAMINE

Täpsemat kava vaata aadressil www.koolitus.aripaev.ee
Soodushind 1299 eurot+km kehtib kuni 31. juulini 2012 (k. a) registreerunutele.
Alates 1. augustist 2012 registreerunutele kehtib hind 1499 eurot+km.
Info ja registreerimine aadressil koolituskeskus@aripaev.ee või telefonil 667 0100.

