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Kui üldiselt tunnetavad ettevõtjadneljandaskvartalis olukorra paranemist, siis ehituse
et positiivseid märke pole. ~6–7
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Jürgen Ligi (paremal) tunnustas Toomas Lumani juhitudkaubandus-tööstuskoda, kust maksusummade avalikustamise idee tuli. FOTO: RAUL
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TEHNOLOOGIA

Kasahstan lubab
suurimat preemiat

Eesti automüüjad
naabreist rõõmsamad

Mähkmeandur jakassi
nutikas mängupall

Samal ajal, kui Eesti, Läti ja
Kasahstan premeerivad oma
olümpiavõitjaid sadade tuhandete dollaritega, panustavadNorra
ja Rootsi tulevaste olümpiavõitja
te ettevalmistamisse. ~3

Eestis oodatakse tänavu uute sõiduautode müügi5–8protsendist
ja tarbesõidukitele 10protsendist
müügikasvu. Leedu ja Läti lootused on kasinamad, sest neid pärsib ebasoodne maksupoliitika. ~8

Garage48 meeskond ostis 64 kilo
elektroonikat ja meelitas Lätist kohale 3D-printereid tootva firma,

et seekord riistvarale keskendunud üritusel 19ideest sama palju
proto tüüpe sünniks. ~10–11
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Käib globaalne jaht talentidele,
sest kõik tahavad andekaid inimesi endale.
Tartu Ülikooli majandusprofessoriRaul Eametsa arvates peaks Eesti ise minema laia maailma talente püüdma. ~18
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TEGIJA
Toomas Luman
panebkaubanduskojaga ette maksud veebi riputada

Kui kaubandus-tööstuskojaettepanekul
koostatud seadusemuudatus jõustub, siis
hakkab maksu-ja tolliamet avalikustama
kord kvartalis oma veebilehel juriidiliste isikute ja
FIEde tasutud kõigi maksude summasid.
Kaubandus-tööstuskojajuhatuse esimeheToo-
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mas Lumani hinnangul on avalikkusel õigus teada,
kelle maksetest riigieelarve täitub. Siinkohal jääb
üle lisada, et õigupoolest on eeskätt just maksuraha üle otsustajatelmitte ainult õigus teada, vaid
otsuseid tehes suisa kohustus silmas pidada,kust
raha tuleb.

TÄNAÄRIPÄEVA VEEBIS

Mida näitab tulevik?
Milliseksmuutub Ülemiste City Tallinnas lähema kümne
aasta jooksul?Loe sel teemal uudiseid javaata pilte Äripäe-

va veebist aripaev.ee.
ÜLEMISTE City

tulevikuplaane
tutvustab teiste
hulgas Technopolis Ülemiste ASi

juhatuse esimees
Gert Jostov.

PÄEVAFAKT

8000

EUROT on Eesti Kirjanike Liidu

2015. aasta romaanivõistluse
auhinnafond, ühtlasi on see Eesti läbi aegade suurim romaanivõistlusel väljamakstav summa. Romaanivõistluse traditsioon taaselustatakse Eesti erakapitali toel.
ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

AJALOO ILU

Energiaturu areng
peaministrite pilgu all

JUHTKIRI

2011. aasta 11. veebruarilVihulas peetud kohtumisel keskendusid Balti peaministrid Andrus Ansip, ValdisDombrovskis ja AndriusKubilius innovaatilise majanduspoliitika
jaenergeetika teemadele. Arutati innovatsioonile orienteeritud ettevõtluselesoodsakeskkonna loomist; IKT saavutuste majanduses rakendamise võimalusi jm.Energeetika osas
räägiti Põhja-Balti ühise elektrituruloomisest jaregiooni
gaasituru edasiarendamisest.
Hetkeseis. ViimatiselBalti jaPoola peaministrite kohtumiseloli Rail Balticu ja Ukrainakõrval samuti juttuenergiast. Peaminister Ansipi sõnul hakkab Balti energiaturgude ühendamiseplaan jõudma tulemustenining peatne
Estlink2 merekaabli avaminekoos Leedu-Rootsi ühenduse valmimisega tuleva aasta lõpuks kindlustab Baltiriikide
täielikuühendatusePõhjamaade elektrituruga.

TÄNA
Mis on maksusummade avalikustamise
poolt-ja vastuargumendid?
KUULA TÄNA KUKU RAADIOST PÄRAST KL 13 UUDISEID

Alati parim! A-Tolliagentuur on Eesti suurim
Intrastati japakendiaruande vormistaja!

Kokkukogutud pakend
see on raha!

–

Kui vormistate pakendiaruande
A-Tolliagentuuris, on Intrastat ja
probleemtoodete aruanne Teile tasuta!

Maksu(au)tahvel olgu

võimalikult täpne

K

uikahte rehkendust homseks teha ei jõua,tee üks. See
“kevadine” rahvatarkus sobibka kaubandus-tööstuskojainitsiatiivil sündinudrahandusministeeriumiplaaniga avalikustada edaspidi maksuameti veebilehel juriidiliste isikutemakstudmaksud koondsummana.
Aga see sobib ainultalustuseks.
Avalikustamist polekunagi liigapalju.
Seetõttu soovitab Äripäeva toimetusastuda
julgelt veel sammu edasi ning tehaavalikuks
ettevõtete ja FIEdemakstud maksud kindlasti
ka erinevate maksukategooriatekaupa. Plaanitavast rehkendusest jääb lihtsalt napiks, olgu see tehtudkui taheshästi.
Esiteks jääb maksude koondsumma puhul
ikkagi õhku küsimus, millistmaksu siis kui
palju on tasutud. Ning see võibhea algatuse
puhul isegikaruteene osutada, sest täpsema
jaotuseta on ka erinevate spekulatsioonide
tekkimiseks suurem võimalus. Mis tähendab
omakorda, et ettevõtjadpeavad hakkama avalikkusele (üle) selgitama, millistest teguritest
nendemaksusumma koosneb, et vältida liigset infomüra.See kulutab asjatult nii aega kui
närve. Kogu vastav info võiks olla kohe avalik.
Autahvel tihedamaks. Kindlasti ei oleka
maksumaksjate tasutud maksude initsiatiiviga välja tulnudkaubanduskojal ja ettevõtjatelselle vastu midagi. Pigem vastupidi lisaks
detailsemateabeavalikkuruumi jõudmisele
lisab see ju n-ö maksumaksjate autahvlilesamutiridu javeerge. See annab võimaluse lisaks koondarvestuses tublimatemaksumaksjateväljatoomisele märgata ja esile tõsta ka
parimaid eri maksukategooriatekaupa. Tunnustust olgu siis otsest võikaudset jagub
nõnda ettevõtjatele märksarohkem.
Kahtlemata on kõik maksumaksjad ühiskonna tunnustust väärt. Ometigi on ettevõt–

–

www.a-tolliagentuur.ee
tel 655 0703

Tasutud
maksude
avalikustamise järel on juba
märksa vähem maad
jäänud ka
maksustavate tulude ava-

likustamiseni.

jalantud kontekstis paratamatult veeluhkem tunne,kui ta leiab ennast maksumaksjate tabeli eesotsast võikonkurentidest eespool.
Ning konkurendile võib see lisada positiivset,
edasiviivat kadedust, soovi järgmiselkorral
“naabrimehele”ära teha. Ehk siis saavutada
oma majandustegevusesparemaid tulemusi,
mis sedavõimaldaksid.
Töötajate motiveerimine. Võibküll arvata,
et sellised asjad ei lähe töötajatele eriti korda,
aga tubliks maksumaksjaks olevasfirmas töö-

taminetõstabkindlasti nendegi eneseuhkust
jaliidab ettevõttega. Teisalt on palju ette heidetud, et tavatöötajad ei oska vaadatakõikvõimalikkeerinevaid makse ettevõtja pilguga. Et
nadei tunneta tegelikult, kui suuredneed on.
Tehkem siis pilti selgemaks selleski osas.
Rahandusministeeriumi plaanis esitadavaid koondmaksunumbrid võib näha soovi astuda üks samm korraga ning testida, kuidas see vastu võetakse. Kuna suund on igal juhul õige, võiks siiskikohe suurema sammu astuda.Tehnilise poole pealt vaadates ei tohiks
see asja keerukamaks muuta. Pigem tuleb isegi rohkem vaeva nähamaksudekoondsumma
märkimisel, sest selleks tuleb olemasolevad
üksikud maksud eelnevaltkokku lüüa.
Kahtlemata on tegu hea täiendusega ettevõtlusnäitajate avalikustamisel ningkogu
valdkonna läbipaistvamaks muutmisel. Milleks aga jäädapoolel teelpidama, kui üherehkenduse asemel on võimalik tehakaks, kolm
või neli.Tasutud maksude avalikustamise järel on juba märksa vähemmaad jäänudka
maksustavate tuludeavalikustamiseni, mida
Äripäev on alati pooldanud, näiteks mullu 4.
novembri juhtkirjas.

–

Loe Äripäevast
KAANELUGU “Ettevõtete makstud maksud iga

kvartal avalikuks” tänases lehes lk 4–5

LÜHIDALT 3

ÜTLES

Priit Kerma: Ikka on lihtsam ehitada
kõrvaltänavasse kui üle mere.
Sarkopi juhi sõnul tuleb põhikäive ikka Soomest-Rootsist, kuid ka Eesti tellimused aitavad
kaasa ettevõtte kasvule. LOE LÄHEMALT LK 6–7

11. veebruar 2014 ÄRIPÄEV
toimetaja Anu Jõgi, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

OM: Suurima preemia saavad
Kasahstani jaKorea sportlased

PIIR

Eesti jaVenemaa võivad teha viisavaba ala
Pärast piirilepinguallakirjutamist Eesti ja Venemaa vahel võib
päevakorda tõusta piiriäärse viisavaba ala loomine.
ERRi uudisteportaal vahendas, et Euroopa Liidu ja Venemaa viisavabaduseni on veel pikk tee käia, kuid Schengeni ruumis toimibka
alternatiivne lahendus piiriäärse viisavaba ala loomine kuni 50
kilomeetri kauguselepiirist.
Pihkva oblasti kaubandus-tööstuskojapresident Vladimir Zubov
ütles “Aktuaalsele kaamerale”, et sellisest võimalusest võidaksid
kõik. “See on nii piiriäärse kaubanduse elavdamine, ettevõtluse
laiendamine naaberriiki, võib-olla koguni teatud teravate küsimuste äralangemine, mis võivad kahe riigi vahel olla,” ütles ta.
–

Lõuna-Koreast pärit Sotši taliolümpia kuldmedalist võib valitsuse antava preemia 22 aastaga 250 000 dollarilekasvatada, kui nõustub eluaegse kuumaksega.

Võttes preemia vastu ühekordse summana, saab olümpiavõitja 62 000 dollarit, mis viib
Lõuna-Korea boonusrahamaksmises 26 riigi seas kümnendale
kohale, kirjutas Bloomberg.
Kasahstan, Läti, Valgevene ja
Eesti on ühed heldemad preemiaraha jagajadriikide seas, mis
võitsid 2010. aasta tali olümpial
Vancouveris vähemalt ühe medali.
Suurima preemiaraha maksja Kasahstan pakub igale kuldmedalistile 250 000 dollarit, isegi kuuendakoha saajatele antakse 5000 dollaritboonust. Eelmistel taliolümpiamängudel võitis
Kasahstan ainult naiste laskesuusatamise hõbemedali.
“Sellise preemia eest saab
pealinna kolme-neljatoalise kor-

teri,” ütles Kasahstani spordi-ja
kehakultuuriameti eestkõneleja Bakytbek Khamit. “Arvan, et
see on päris heasumma iga endise Nõukogude Liidu riigi jaoks,”
lisas ta.
Boonuste nimekirjas, mis sisaldavadainultrahvuslike olümpiakomiteede jaspordiministeeriumite andmeid, on Venemaa
kuldmedali eest 113 000 dollarit maksteskuuendalkoha. Venemaa olümpiakomitee juhi Aleksander Žukovi ütlust möödakasvab see summa koos piirkondlikeja erasektoriboonustega kolm
korda suuremaks.
Mõni riik, näiteks Norra ja
Rootsi, eimaksa sportlastelemidagi. USA olümpiakomitee annab sportlasele kulla eest25 000.
Austria olümpiakomitee eestkõneleja Wolfgang Eichleri sõnul tunnustabnenderiik meistreid 17osalise hõbemündikollektsiooniga, mis on väärt 21
600 dollarit.

Võrdlus
Eesti on üks heldemaid lubajaid
olümpiasportlastepreemiaraha, USA dollarites

Kasahstan
Läti
Itaalia
Valgevene

Eesti
Venemaa
Šveits
Tšehhi
Prantsusmaa
Lõuna-Korea
Slovakkia
Holland
Soome
Poola
Jaapan
Sloveenia
USA
Austria
Saksamaa
Kanada
Austraalia

kuld
250 000
192 800
189800
150 000
138 500
113 200
88 600
73 900
67 800
62 000
60 800
40 600
40 600
38 330
29 300
27 000
25 000
21 600
20 300
17 900
13 000

hõbe
150 000
96 400
101700
75 000
92 300
70 800
77 500
37 000
27 100
51 670
47 300
30 500
20 300
25 560
19600
23 700
15 000
16 500
13 500
13 400
8700

ALLIKAS: BLOOMBERG

pronks

75 000
67 500
67 800
50 000
60 600
48 000
66 450
22 200
17 600
36 170
27 000
20 300
13 500
15 980
9800
20 300
10 000
14 000
10 150
8900
6500

EHITUS

Merko lööb Riias kopa maasse
Reedel sõlmis Merko Ehitus Riia riikliku tehnikumigakoolikompleksi mitme hoone ehitustööde lepingu, mille maksumus on käibemaksuta 4,8 miljonit eurot.
Ettevõte teatas börsile, et lepingujärgsed tööd hõlmavad kompleksi peaõppehoone ja metallitööde laboratooriumirekonstrueeri
mist, hoonete kogupind on 3926 m2. Lisaks ehitatakse uus laboratooriumihoone kogupinnaga 3162 m2. Tööd algavad sel kuul ning
üleandmise tähtaeg on 2015. aasta juuni.
KAUBANDUS

Müügijutt lennutas L’Oreali aktsia üles
Prantsuse kosmeetikakompanii L’Oreali aktsia tõusis eile üle viie
protsendi.
Asjaga kursis olevate inimeste sõnul püüab Nestle seal vähendada
oma 32 miljardi dollarilist osalust, vahendas Bloomberg. Mõlemad
osapooled on pidanud kõnelusi ka pankadega. Tehingule lisavad keerukust selle suurus ja suhted ettevõtete vahel ning L’Oreali
taga olev Bettencourti perekond.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) viib ellu ettevõtlus-ja regionaalpoliitikat läbi riikliku ettevõtluse tugisüsteemi, toetades
välisinvesteeringute kaasamist, Eesti ettevõtete ekspordisuutlikkuse ja arendusvõimekuse tõstmist ning uute ettevõtete
alustamist, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, koolitusi, nõustamist
ja tuge koostöövõrgustike edendamisel.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu kuulutab välja konkursi eesmärgiga leida

JUHATUSE LIIGE
Juhatuse liikme ülesanne on organisatsiooni üldjuhtimine. Tal on õigus teha oma ettepanekuid juhatuse
moodustamiseks.
EDUKAL KANDIDAADIL onkõrgharidus(soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon),
töökogemus organisatsiooni tippjuhina, väga hea ülevaade Eesti jamaailmamajanduse üldistest
arengusuundadest ning nägemus Eesti majanduse konkurentsivõime edendamiseks
TÖÖ EELDAB tugevat strateegilist võimekust ning edukat muutuste planeerimise ja eestvedamise

ESTON A

kogemust, head koostööoskust sidusorganisatsioonidega, mõjusat esinemisoskust, kõrget
kommunikatsioonivõimekust ning eesti (C1) ja inglise (B2) keele oskust.

<

KASUKS TULEVAD teadmised ja/või kogemused Eesti ja Euroopa Liidu avalikust sektorist, sh kogemus
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisel.
EASis OOTAB EES võimalus osaleda Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmisel ja uue programmiperioodi
struktuurivahendite planeerimisel ning konkurentsivõimeline motivatsioonipakett.
•w.

\

'

/

Kandidaatidel palume esitada Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi personaliosakonda
sooviavaldus, elulookirjeldus (CV) ning haridust tõendava dokumendi koopia.

V

EAS

Enterprise Estonia

Koos loome tulevikku

Kõik dokumendid palume saata elektrooniliselt aadressil katrin.noormagi@mkm.ee või postiga aadressil
Harju 11,15072 Tallinn (ümbrik varustada märgusõnaga „EASi juhatuse liikme konkurss"). Dokumentide
esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2014 Tagame kõigi konkursil osalejate konfidentsiaalsuse.
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Jüri Mõis:Kui mina ostan leiva ja maksan selle
eest koos käibemaksuga, siisPrisma paneb selle
oma autahvlile.
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Ettevõtja toob näite, kuidas maksutabelisse

toimetaja Anu Jõgi, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

on ebavõrdsus sissekodeeritud.

MAKSU-JA TOLLIAMETI peadirektori Marek Helmi

sõnul toob maksusummade avalikustamine
esilemaksude laekumisse panustanudettevõtjad,kes on seni teenimatult tagaplaanil olnud.

MAKSUD

Ettevõtete
makstud
maksud
iga kvartal

avalikuks.

Ettepanek
ettevõtjatelt
endilt
Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

Rahandusministeerium valmistas kaubandustööstuskoja initsiatiivil ette seadusemuudatuse, mille jõustumisel hakkab maksuamet kord

kvartalis avalikustama juriidiliste isikute ja
FIEde tasutud kõigi maksude koondsummasid.
Ministeerium saatis vastava eelnõukooskõlastusringile eileõhtul.
Eelnõu paneb ette, et maksu-ja tolliameti kodulehel hakkab kord kvartalis ilmuma nimekiri
juriidilistest isikutest jafüüsilisest isikust ettevõtjatest koos kõigi nende tasutud maksude koondsummaga.Arvestus oleks kassapõhine. Avaldatav
teave näitaks,kui palju on isik panustanudriigieelarvesse, ütlebseaduseelnõu seletuskiri.
Maksud lüüakse ühte patta. Avalikustatavas mak-

susummas liidetakse kõik riiklikud maksud, sh
töötajate brutopalgas sisalduv füüsilise isiku tulumaks. Lisaks riiklikele maksudele arvestatakse
ka töötuskindlustusmakseid ja kogumispensioni makseid. Kui eelnõu vastu võetakse, avalikustatakseesimesed maksusummad tänavukolmanda kvartali lõpus.
“Kaubanduskoja arvates on aeg küps selleks, et
avalikustada suuremad maksumaksjad ettevõtted,” kommenteeris koja juhatuse esimees ja ehitusettevõtja ToomasLuman. Ta lisas, et kuna avalikustatakse kõigi maksude summa, siis ei saa see

Arvame,

et avalikkusel on õigus
teada, kelle
maksetest
riigieelarve

täitub.
Eesti Kaubandus-tööstuskoja
juhatuse esimees Toomas
Luman

riivata kellegi ärihuve, sest maksude jaotus jääbsaladuseks. “Arvame, et avalikkusel on õigus teada,
kelle maksetest riigieelarve täitub,” märkisLuman.
Seaduskuulekaid ettevõtjaid ei peaks kavandatav
seadusemuudatusküll halvasti üllatama, leidis ta.
Rahandusminister JürgenLigi ütles, et talle imponeerib väga, et ettevõtjatelt endilt on tulnudsellineidee jatoetusavaldusausalekonkurentsile. Nii
ei jää vale muljet, naguolekssee valitsuse ühepoolne huvi, märkis minister.
Niisugune maksude avalikustamine töötab
Ligi sõnulnäiteks Taanis jaLeedus ning seal on isegi auasi maksupanusega nähtav olla. “Loodan, et
ka meil nii läheb,see võiksollaavalikkusele meeldetuletus, et oma riik püsib ettevõtjate ja kodanike maksudel, ning tõsta ka ettevõtjate enamasti
alahinnatud positsiooni ühiskonnas,” sõnasLigi.
Leht töötaks autahvlina. Ka eelnõuseletuskirikii-

dabLeedu kogemust, tuues välja, et maksude summasid jälgivad seal nii konkurendidkuika ajakirjandus. “Niinimetatud edetabeli tipus olevad ettevõtjad on ühiskonnas selgelt tunnustatud.Kokkuvõttes on maksudemaksminemuutunudpopulaarsemaks, kohati juba võistluseks kes maksab
rohkem,” seisab eelnõus.
Ettevõtja jakunagine Hansapanga asutaja Jüri
Mõis ütles, et teda kirjeldatud kavatsus ei pahanda. “Täitsa okei. Minul sellega mingit muret pole,
ettevõtjale see ka tüli ei tee jakorraloomisest oleme kõik huvitatud,” oli Mõisa esimene reaktsioon.
Mõis ei usu siiski, et selline meedemaksulaekumisi mõjutama hakkab. “Mingil määral võib-olla
esimeste kohtade omanikud hakkavad seda tõesti autahvlina võtma, mine sa tea,” lisas ta samas.
Mõis selgitas, et ettevõtteleiolekonkreetset nägu.
“Kui hakataks isikustama, et kes on rohkem maksu maksnud, siis selle hääl peaks nagu kõvemini
kõlama ka, aga sedakardab poliitiline süsteem ju
kõige rohkem,” märkis Mõis, kes pooldab füüsiliste
isikute tuludeavalikustamist sarnaselt Soomega.
Mõisa sõnultuleb pöialt hoida, et poliitikud ja
ametnikud järjekordset maksu-uuendust avalikkusele õigesti müüksid.“Ma tunnen nende pärast
hirmu, kuna nendevarasemadteod maksu-uuenduste tutvustamisel on olnud väga konarlikud,”
viitas Mõis ja tõi näiteks ettevõtetele ostetavate
autode käibemaksutagastuse piiramise idee, mis
tema arvates oli väga õige javajalik, kuid täiesti valesti presenteeritud jaseetõttu rikutud.
–

Mõistõi välja, et maksumaksjatepingerivi võib
olla ka enese võõraste sulgedega ehtimine, sest näitekskäibemaksu saavadki kinni pidada ainult teatud ettevõtjad.“Kui mina ostan leiva jamaksan selle eestkoos käibemaksuga, siisPrisma paneb selle
oma autahvlile,” näitlikustasMõis.
Ka rahandusministeeriumi maksupoliitika
osakonna juht Lemmi Oro selgitas, et näiteks tublid eksportöörid ei maksa riigile käibemaksu, sest
ekspordivad 0-käibemaksuga. Samuti võib vaielda,
kas füüsiliste isikuteehk töötajate tulumakspeaks
kajastuma ettevõtete makstudmaksude võrdluses.
Samas saab iga ettevõtja Oro sõnul selgitada, kuidas tema makstud maksud kujunesid.
Eksportiva tööstusettevõtte Wendre juhatuse
esimees Vahur Roosaar suhtus juriidiliste isikute tasutudmaksusummadeavalikustamise ideesse leigelt jahuumoriga. “Esimese emotsioonipealt
võin öelda, et kui see kellelegi huvi pakub, siis võtku jaavalikustagu,” sõnasRoosaar. Sarnaselt Mõisaga ei uskunud ta aga, et selletaolineavalikustamine olulistmõju avaldab, kunaettevõtted on väga
erinevad. “Kui kõik maksud kokku pannakse, siis
selle ühe numbrialusel on päris keeruline põhjapanevaid järeldusi teha.Võrreldakseniivõrderinevaid asju,” märkis Roosaar.Ta lisas, et võib-olla viskaks sellisele võrdlusele pilgupeale küll, kuid ülearu huvitatud ta sellestedetabelistpoleks.
Aitaks vähendada maksupettusi. Jürgen Ligi
nentis, et kuigi kaubanduskoda on asja oma liikmeskonnas arutanud, ei saa ollakindel, et ideekriitika alla ei satu. Ta loodab siiski, et võimalik ebakõla majandustegevuse jamaksupanuse vahel väärib avalikkusekontrolli jaaitab ebaausaeeliseotsimist vähendada.“Kui palju, ei julgepakkuda, aga
kombinatsioonis teiste maksupettuste vastaste algatustega võib kogutulemus olla selline, mis lubab
olla julgemnäiteks tööjõu maksukoormuse vähendamisel,” vihjas Ligi.
Koos eelkirjeldatud seadusemuudatusega tahetakse maksukorralduseseaduses pikendada maksude tagastusnõude kontrollimise esmast tähtaega seniselt 30 kalendripäevalt 60 päevale. Pikem võimalik kontrolliperiood rakendub jõustumisel kõigile tagastusnõuetele, sh enammakstud
käibemaksu tagastamisele. Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhi Lemmi Oro sõnul puudutab pikem kontrolliaeg neid ettevõtteid,
kelle ajalugu on maksuametile võõras.

60
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kalendripäevale 30-lttahetakse
nihutada maksude tagastusnõude
kontrollimise esmast tähtaega.
Pikem kontrolliaeg rakenduks
kõigile tagastusnõuetele, sh enammakstud käibemaksu tagastusele.
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Kommentaar
Loob ametile ettevõtjatega ühise infovälja
Marek Helm
maksu-ja tolliameti peadirektor

See on olnud ettevõtjate
esindajatealgatus, mida tuleb tunnustada. Tihti räägi-

me majanduskeskkonna hindamisel ettevõtjatega erinevat
keelt just seetõttu, et tegutseme erinevates infoväljades.
Pean silmas seda, et samal
ajal, kui meil on täpne ülevaa-

de ettevõtjate tasutudmaksusummadest, põhineb ettevõtjatel see pilt tihtipeale vaid
meediaruumis loodudkuvandil. Nii võibkitekkida olukordi, kus tõesti tugevalt maksude laekumisse panustanud ettevõtjad on teenimatulttagaplaanil võrreldes nendega,
kelle panus on leebeltöeldes

tagasihoidlik.

Taust
Esimene kord võiks olla 10. oktoobril
MAKSUKORRALDUSE seadusse

se arvesse kalendriaasta jook-

tahetakse lisada lõige, mille kohaselt avaldab maksu-ja tolliamet edaspidi veebilehel maksukohustuslaste tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete summad kassapõhises
arvestuses. Riiklikud maksud on
tulumaks (nii füüsilise kui ka juriidilise isiku tulumaks), sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, käibemaks, tollimaks, aktsiisid jaraskeveokimaks.
SUMMAD avaldatakse kord kvartalis. Avalikustamisel võetak-

sul tasutud summad kassapõhiselt ja kumuleeruvalt. Avaldatav
teave näitab, kui palju on isik panustanud riigieelarvesse. Tasutud summadest arvatakse maha
maksuhalduri rahuldatud tagastusnõuded.
MUUDATUSED jõustuks 1. juulil.

ANDMED avaldatakse igale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks aasta algusest summeeri-

tult. Esimene avaldamine on tänavu 10. oktoobril kolmanda
kvartali kohta.
ALLIKAS: SEADUSEELNÕU
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MAJANDUSKASV

Ehitus pitsitab
majanduskasvu.
Mujal olukord leebem
Alyona Stadnik

Jaekaup-

alyona.stadnik@aripaev.ee

Täna teatab statistikaametEesti neljanda kvartali majandusukasvu. Ettevõtjate hinnangul võib
kasv tullaparem kuikolmandas kvartalis siis jäi
kasv 0,7% juurde.
DSV Transpordi juht Jaan Lepp ütles, et neljandas kvartalis polnud tagasiminekut. “Pigem oleme
mõõdukas kasvus,” lausus ta jaavaldas lootust, et
neljanda kvartali majanduskasv tuleb suurem,kui
oli III kvartalis. “Rohkem kui 0,7%, meiloli neljandas kvartalis positiivseid märke, läks natukeparemini, kui lootsime,” sõnas Lepp. Selleaasta esimest
kuud Lepp kommenteerida ei tahtnud, märkides
vaid, et sektorkasvab mõõdukalt.
Majanduskasvu pidurdab endiselt kõige rohkem ehitus. Lemminkäinen Eesti juht Sven Pertens ütles, et ehituses on madalseis. “Hinnatase
–

meest ohjab
väga tihe
konkurents,
mistõttu tuleb ka tagasi-

hoidliku
kasvu saavutamiseks kõvasti pingutada.
Selveri juht Andres Heinver

on alla läinud ja tööd on vähemaks jäänud. Positiivseid märke ei ole. Infrastruktuuriehituses oli
neljas kvartal suhteliselt nõrk. Üldiselt on väljavaade väga vilets,” tõdes ta. Pertens märkis, et november läks siiskioodatust paremini. “Pikk sügis
lihtsustas japäästis. Tavapäraselt maht talvel vä-

heneb,” sõnas ta.

Firm

kätte 24

jooksul! Suu nimevalik

wasp project

www.wasp.ee info@wasp.ee tel 677 0155 mob 51 12 061

–

–,

Ehituses rohkem probleemekui mullu. Ehitus oli
suurim majanduskasvupidur ka kolmandaskvartalis.Ehituse languse taga on näha Euroopa Liidu
raha ja CO2-kvoodi tulu äratarvitamist.
Tänavu on ehitusesPertensi hinnangul rohkem
probleeme, kui oli mullu, mingit majanduskasvu
mootorit ta ei näe. “Hinnatase on madal.Ettevõtte
käive jakasum kahanevad,” lausus ta.
Välisturul olijad võivadPertensi sõnulraha teenida niiSkandinaavias,Lätis, Leedus kui ka Venemaal. “Kui mõte on alles nüüd tekkinud, siis esimest aastat välisturulkasumit teenida ilmselt ei
õnnestu ja see 2014. aastat ei päästa,” selgitas ta.
“Ettevõtetel, kes on suutnudoma eksporti arendada, on see aasta kindlasti lihtsam.”

Valmisfirmade müük, äri-ja
mittetulundusühingute asutamine
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Põhitulu väljastpoolt Eestit. SarkopiäriEestis on
Kerma sõnul tagasihoidlik. Põhilised kliendid on
Soome jaRootsi turul, kus on ka positiivseid märke. “Eelmise aasta lõpus jaselle aasta jaanuaris sai
kinnitatud mõni objekt, mille üle on kaua läbi räägitud,” selgitas ta. “Midagi suuremat selleks aastaks laual pole.”
Mullu jäi Sarkopi käive tagasihoidlikuks, aga
selle aasta suhtes on Kerma optimistlikum, peamiselt tänuEesti uutele objektidele, kuigipõhiosa

KAUA majan-

duskasvu

pidurdanud
ehituses on
Lemminkäinen Eesti juhi
Sven Pertensi
sõnul
madalseis,
hinnatase on
alla läinud ja
tööd on veel
vähemaks
jäänud.FOTO:
VEIKO TÕKMAN

Kinnisvaraturg suundub
müüja poole. Hinnatõus
Tänavu saab ostjaturust lõplikult müüjaturg, teatas LVM

õVlng iuk nimi

Mööblitööstusellähebparemini, kommenteeris mööblitootja Sarkopi juht Priit Kerma eelmise aasta viimast kvartalit. “Meie paar-kolm püsiklienti Eestis on tänavu julgemate plaanidega,
kui nadolid eelnevalkahel aastal,” rääkis Kerma.
“Meie äris, mööbli eriprojektid jasisekujundus
mis käib käsikäes ehitusega oli eelmise aasta
lõpus märgata elavnemist. On tulnud juurdemõni uus huvitav objekt,kus saame mööbli valmistamises kaasa lüüa. Meil on käigus mõni hotell ja
ka omavalitsuse objektid. Need eristuvad viimaste aastate ehitusvaldkonna objektidest,” sõnas ta.

Kinnisvara. Tänavune aasta
meenutab paljuski aastat 2004,
ütles LVM Kinnisvara juhatuse
liige Ingmar Saksing.
“Kinnisvaramüüjad nautisid eelmisel aastal kahekohalisi kasvunumbreid, mis ületasid
suuresti aastataguseid ennustusi ja mis viisid hinnadkohati buumieelsele tasemele,” märkis Saksing.
“Vaatamata sellele, etkasv poleolnudmaakonniti ühtlane, on
tunda kinnisvaramüüjate soovi müüa vara praegusest hinnatasemest kõrgemalt ostjatele,
kes on mures pankade madalate
hoiuseintresside või jätkuvahindadekasvu pärast. Viimasel ajal
on see paljudel ka õnnestunud,”
lisasSaksing pressiteates.
ÄRIPÄEV.EE

Tasub teada
Miks saab ostjaturust lõplikult müüjaturg?

1.

VÄHENEV PAKKUMINE.

Siiani kasvanud kinnisvarapakkumiste arv
hakkas mullu vähenema. Nüüd
on pakkumiste arv ligi 10%
väiksem ja näitaja aina langeb.

2.

MADALAD INTRESSIMÄÄRAD. Odav elu-

asemelaen japankade sooduskampaaniad on
hea stardiplatvormkõigile, kes
soovivad laenuga uut kodu
osta. See omakorda toetab kinnisvarahindade kasvu.

3.

LÕPPEVAD SUNDMÜÜ-

GID. Kohtutäiturite lühem pakkumiste nimekiri ja pankade omandusse läinud projektide lõpumüügid on märk lõppevatest sund-

müükidest. See eemaldab hindadekasvult ühe takistuse.

4.

LAENULÕKSUST PÄÄ-

SENUD MÜÜJAD. Buu-

mieelsele tasemele

jõudnud hinnad ja hinnakasv

võimaldavad kümmekond aastat tagasi kinnisvara ostnud
ostjatel müüa ja oma elamistingimusiparandada.

5UUSARENDUSTE

HEA MÜÜGITEMPO.

Uusarenduste müü-

gid on olnud edukad ja leidnud kiiresti ostjaid. See viitab

nõudluse kasvule. Kasvanud
hindade ja jätkuva nõudluse
taustal usume, et kinnisvaraturg pöördub müüjaturuks.
ALLIKAS: LVM KINNISVARA
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Kommentaar
Neljandas kvartalis majanduskasv parem
TõnuMertsina
Swedbanki peaökonomist

Eelmise aasta esimeselkolmel kvartalil majanduskasv
aeglustus järk-järgult. Neljandal kvartalil peaks kasv kiirenema umbes 1 protsendini jaandma aastakasvuks kokku samuti
1protsendi.
Neljanda kvartali majanduskasvu mõjutas eratarbimises
jätkuvaltkiire palga-ja aasta
viimastekuude suhteliseltkiire jaekaubandusekasv. See viitab neljandal kvartalil eratarbimiskulutuste tugeva kasvu jätkumisele. Tõenäoliselt oli eratarbimiskulutustekasvutempo kiirem, kui kolmandalkvartalil.
Ootamatu investeeringute
kasv. Kolmandakvartali SKP
arvestustes oleva ettevõtete

35%-line investeeringutekasv
oli ootamatu, arvestades seda,
et mõni päev varem avaldatud
ettevõtlusstatistika andmetel
oli kasvuks “vaid” 14%.On põhjust arvata, et kolmanda kvartali SKPs olev investeeringute
kasv võis olla pigem ülehinnatud.Ettevõtete investeeringute
kasvu on viimasel ajal panusta-

Õpilasfirma
pakub töövahendust

nud vähesed tegevusalad jaüksikud suuremadtehingud ehk
see ei oleolnud piisavalt laiapõhjaline. Nii nagu eelmistelgi kvartalitel, olidriigisektori investeeringud ka neljandal
kvartalil tugevas languses, mis
pidurdas koguinvesteeringute kasvu.

jandal kvartalil ekspordi langus taandus jakäitus impordist
paremini, sellega paranes majanduskasvu toetavpuhaseksport. Samas tuleb arvestada, et
SKP arvestusteskorrigeeritakse
väliskaubandusstatistikaandmeid Eestisse sisse-ja siit väljaveetud kütustega, mis võibekspordi jaimpordi kasvu muuta.
Suurematest tegevusaladest
jätkasid ehitus-ja transpordisektor neljandal kvartalil languses; hulgi-ja jaekaubandusespüsis aga tugevkasv; töötleva tööstuse kasv, mis eelmise aasta kolme esimese kvartali jooksul aeglustus, näitas neljandal kvartalil
tõenäoliseltveidi paremaid tulemusi; kogu tööstussektorolieelmise aasta lõpus aga nõrgem,
peamiselt detsembris elektritoodangu tugeva languse tõttu.

möödunud aastal müügi pealt
29 miljonit eurot ja maksid riigile tulumaksu 1,8 miljonit
eurot, teatasmaksuamet. Kohtumisel sihtasutusega Eramet-

sakeskus (EMK) teatas amet, et
metsaomanike maksukäitumine on paranenud.
Müügiteatisi soovitustvähem.

Oluliselt paremini esitatakse
metsamaterjali jaraieõiguse ostu-müügiteatisi, kuid maksuameti sõnulei saa nendelaekumisega siiski päris rahul olla
30% metsa ostu-müügitehingute
kohta pole teatist esitatud.
Maksuamet (MTA) loodab
metsaomaniketeadlikkuse suurendamises EMK-le ja metsaühistutele. Metsaomanike hea
maksekäitumise tagab mõlema
hinnangul parem teavitamine
–

S

energie
waechten

b>-

#iÄ

26. veebruaril 2014 10.00-15.30
Meriton Grand Conference and Spa Hotel Tallinn, Paldiski mnt 4

des tõusis sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeri-

09:30

Registreerimine

10:00

Konverentsi avamine. Christian Matthias Schlaga, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis
Maren Diale-Schellschmidt, Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus
Hoonete energiatõhusus tervitus ja sissejuhatus. Meike Wächter, Saksamaa Liitvabariigi
-

10:15

tud SKP 0,6%.
JOOKSEVHINDADES oli SKP III
kvartalis 4,7 miljardit eurot.

2012. AASTA IV KVARTALIS

kasvas SKP varasema aasta sama kvartaliga võrreldes 3,7%.
2012. AASTAL kasvas SKP eelmise aastaga võrreldes 3,2%.
JOOKSEVHINDADES oli SKP
2012. aastal oli 17,0 miljardit

eurot.

misedvõivadolla seotudmaksukohustuste täitmata jätmisega.
MTA soovitasenampakkumisi korraldavatel metsaühistutel
küsida maksuametist andmeid
pakkuja maksekäitumisekohta,
et veenduda tema usaldusväärsuses. See saaks võimalikuks pärast sätte sissekirjutamist enampakkumise tingimustesse.
Lepiti kokku, et EMK hakkab saatma maksuametileinfot
metsakasvatustoetuste kohta,
sest metsaomanikulpole õigust
toetuste eest tehtud kulutusi maksustatavast tulust maha
arvata.

raieõiguste enampakkumistel
teevad tihti ebamõistlikultkõrgeidpakkumisi täiesti tundmatud, äsja loodudettevõtted. Keskus kahtlustab, et suuredpakku-

i

Deutsch-Baltische Handelskammer
in Estland, Lettland, Litauen
Saksa-Balti Kaubanduskoda
Eestis, Lätis, Leedus

HOONETE ENERGIATÕHUSUS.
SÄÄSTEV EHITAMINE JA RENOVEERIMINE

EELMISE KVARTALIGA võrrel-

Kahtlustavad maksupettusi.
EMK viitas, et kasvava metsa

–

Saksa-Balti Kaubanduskoja (AHK) konverents

liga võrreldes 0,7%.

maksukohustustest ja maksuseaduses sisalduvatest võimalustest.

Tallinnas tegi eelmisel aastal iga viienda kinnisvaratehingu välismaalane kokku 2331 tehingut.Kõige rohkem ehk 22% enam ostsid välismaalased kinnisvara Haaberstisse. Mustamäel ja Nõmmel
suurenes tehingutearv 20%.Linnaosadest kahanes tehingute arv
kesklinnas 5% ja Põhja-Tallinnas 16,5%.
1PartnerKinnisvara Soomeklientide maakleri Christian Ayreri sõnul teevad Tallinnas suurima osa välismaalaste tehingutestsoomlased ja venelased.
Ayrer lisas, et kõik vene ostjad pole siiskireaalselt välismaalased,
vaid paljud on kodakondsuseta Eesti elanikud.

by Ih* Crrmin Bund.u»j

MULLU III KVARTALIS kasvas

PROTSENTI metsaomanikest
kasutas üle-eelmisel aastal
vastu võetud võimalust lükata
tulumaksu tasuminekolme
aasta võrra edasi ja teha selle
eest metsakasvatustöid.

Iga viies kinnisvaratehing välismaalasega

auppoited

AHK

Tasub teada
Eesti sisemajanduse
koguprodukt (SKP)

32

KINNISVARA

ÄRIPÄEV.EE

Maksuamet arutas võitlust
metsanduse petturite vastu
Metsaomanikud teenisid üle-

Alates maikuust on autode, veokite ja kodumasinate valmistamisekskasutatav kuumvaltsitud teras Hiinas odavam kui USAs. See
tähendab, et USA teraseimport kasvab tänavu 3,4%. Eelmisel aastal oli kasv 2%, teatas Nomura.
“Vahe USA ja välismaise terase hinna vahel on kärisenud nii suureks, et kliendid, kes tavaliselt ei impordi terast, eisuuda enam
öelda ei,” ütles INTL FCStone riskijuht Spencer Johnson. “Hinnavahe on meeletu.”
Detsembris kasvas Hiinas terase tootmine aastaga 11%. Ametlikel
andmeil oli Hiinas mullu terase tootmine 85% suurem kui 2008.
aasta lõpus.Kuumvaltsitud terase hind vähenes mullu Metal Bulletini andmetel 4,5%. See oli järjest jubakolmas hinnalanguse aasta.

Tuleviku Tegija.
Tänavusel Eesti õpilasfirmade
laadalosales üle 130õpilasfirma.
Swedbanki mullune Tuleviku Tegija, lastele mängulisi teadusetendusi pakkuv õpilasfirma Kolm Põrsakest oli edukas
nii üle-eestilisel kuika Euroopa
õpilasfirmadekonkursil, saavutadesmõlemal esikoha.

eelnenud aasta sama kvarta-

Selveri juht Andres
Heinver ütles, et makromajanduslik keskkond on
kaupmehele leebem. “Hinnatõus on pidurdunud
jasissetulekud kasvule pöördunud,” lausus ta. “Varasem kiire hinnatõuspärssis tarbimist jatekitas
vimma kaupmehe vastu, aga nüüd on inflatsioon
aeglustunud,” lausus ta.
Heinveri sõnul on jaekaubanduse kasv olnud
viimastel aastatel stabiilne. “Tarbimisharjumused
on julgemad,samas pole mõtet oodatabuumiaegset priiskamist. Kliendid on majanduslangusest
õppinud,” tõdes ta. “Nad eelistavad soodushinnaga kampaaniakaupu, agakvaliteetsemaid tooteid.”
Heinver ootab lähitulevikus stabiilset kasvu,
aga tõdes, et jaekaupmeestel on tihe konkurents,
mis sunnibka tagasihoidliku kasvu nimel kõvasti pingutama.
Kaupmeestel kindel seis.

Hiina ujutab maailma üle odava terasega

Eesti õpilasfirmadelaadal hindas Swedbank suurima potentsiaaliga ettevõtteks juhutööde vahendusega tegelevat ÕF
Sants. Pank andis firmale tiitli

Paremini läks ekspordil. Nel-

tuleb Soomest jaRootsist. Ta rõhutas, et Eesti tellimusedaitavad etevõttelkasvada jaikka on lihtsam
ehitadakõrvaltänavasse kui üle mere.
Kerma sõnul on neilsilmad uute kontaktide otsimiseks alati lahti.

METALLITÖÖSTUS

Maksuamet ja Erametsakeskus otsustasid ka edaspidi korraldada ühiseid koolitusi.
Ühine infopäev metsaühistutele on plaanis 27. veebruarilPaides.
ÄRIPÄEV.EE

Majandus-ja Energiaministeeriumi eksporditoetuse programmi
"Hoonete energiatõhusus" projektipartner, Energiewaechter GmbH

10:35

Riiklikud regulatsioonid ja nõuded energiasäästu saavutamisel Eestis. Pille Arjakas,
Eesti Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus-ja elamuosakonna ehitus-ja
elamutalituse peaspetsialist

10:55

Passiivmaja Instituudi sertifitseeritud klaasimissüsteemid nõudlikule arhitektuurile.
Volker MalSmann, ekspordi müügijuht, RAICO Bautechnik GmbH

11.15

Kohvipaus

11:45

Energiasäästlikud lahendused uutele ja renoveeritavatele hoonetele firmalt Oventrop.
Ivar Pärn, tehniline esindaja Eestis, Oventrop GmbH

12:05

Energiatõhus ning mugav kapillaarsüsteemidega pinnaküte ja -jahutus.
Antje Vargas, tegevjuht, GeoClimaDesign AG

12:25

Innovaatilised ventilatsiooni-ja kliimaseadmed.
Christian Schulz, Müügijuht, LTG Aktiengesellschaft

12:45

Energiatõhusus ja -jätkusuutlikkus praktilisi näiteid Saksamaalt.
Dr.-lng. Günter Löhnert, projekteerimisbüroo Solidar tegevjuht

13:15

Lõuna

14:15

Sõltumatu ja tõhus energiatootmine päikesesoojuse ja -energia abil.
Michael Otterbach, ekspordi müügijuht; Wagner & Co Solartechnik GmbH

14:35

Esimesed passiivmajad Eestis: seiretulemused. Tõnu Mauring, Tartu Ülikooli
Tehnoloogiainstituuti energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja

-

Energiatõhusus ning tervislik sisekliima kogemusi ja tendentse Saksamaalt. Josef
Spritzendorfer, Euroopa tervisliku ehitamise ning sisekliima assotsiatsiooni tegevjuht
Lõpusõnad, individuaalvestlused
-

15:05
15:35

Konverents on tasuta. Konverents toimub eesti, inglise ja saksa keeles sünkroontõlkega.
Registreerimiseks saatke e-kiri triin.lend@ahk-balt.org või helistage +372 627 6944.
Registreerida saab kuni 21. veebruarini. Rohkem infot: www.ahk-balt.org

II iNVESTiNKASSO
OÜ Investinkasso osutab inkasso teenust

eraisikutele,firmadele kui ka korteriühistutele. Kui Teil on probleeme oma võla
kättesaamisega, võtke ühendust meie

professionaalse meeskonnaga.

et meie kodulehel www.investinkasso.ee
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AUTOD

Marta Jaakson
marta.jaakson@aripaev.ee

AMSERV Auto

Eesti automüük
lippab paremini
kui Lätil-Leedul.
Maksupoliitika
U<INCURE

juhatuse liik-

me Margus

Lõunanaabrite uute sõidukitemüügi mahajäämuse põhjuseks on AMTELihinnangul ebasoodne maksupoliitika, mida ka Eesti valitsus plaanib kehtestada.
Autode Müügi-ja Teenindusettevõtete Liidu
(AMTEL) liikmetest automüüjad prognoosivad
sel aastal uute sõiduautode müügi 5–8protsendist jatarbesõidukitele 10protsendistmüügi kasvu, samas kui Läti automüüjad plaanivad tänavu
müüa 6,2% jaLeedu 2% võrra rohkem uusi autosid kui mullu.
Moller Auto Tallinn ASi juhataja Keijo Kaasiku sõnul on Eesti uute autode müük läbi aastate olnud ca 45% Baltimaade uute autode müügist.

OK Incure OÜ, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn
telefon +372 675 5820, faks +372 675 5899
e-post mail@okincure.ee, www.okincure.ee

NB! Maksekohustusi ei täida nõuetekohaselt:

Nõmmiku
sõnul on
ettevõtted
tänavu varmalt tellimusi
teinud, kuid

suurt müügi
kasvu ta siiski
ei oota. FOTO:
ANDRAS KRALLA

“Kokkuvõtlikult lubabkindlam majandus ja suurem müügimaht positiivsemalt tulevikku vaadata,” hindasKaasik.
“Läti ja Leedu autoturu oluline mahajäämus
Eestist on seletatav eelkõige lõunanaabrite ebasoodsa maksupoliitikaga, mis pärsib tuntavalt
uute autode soetamist,” kommenteeris AMTELi tegevjuht ArnoSillat. Ta lisas, et Läti autoturulselleks
aastaks prognoositav väike kasv on seletatavLäti
automaksude tasumisest kõrvalehoidmist piiravate regulatsioonide positiivse mõjuga legaalsele
autoturule.Leedus seevastu autoturg kasvu praktiliselt ei planeeri loodetav 2% võibtema hinnangul sama hästika kerget langust tähendada,nagu
varasemad aastad on näidanud.
–

Leedus ülekaalus kasutatud autod. “Leedus

tuuaksepalju kasutatudautosid Lääne-Euroopast.
Leedu näitab, etkui sõiduautodesisendkäibemaksu eiole võimalik mahaarvata, siis ostetakseuusi
autosid vähem jatuuakse sisse palju kasutatud au-

Kaja Kallas: segadus EASis
peab selgeks saama
Riigikogu majanduskomisjoni
esimeheKaja Kallase sõnul tekitab ebakindlust, kui maksumaksjaraha jagamisega tegele-

Koondame nõudeid Edex OÜ 11578529, juhatuse liige Aivar Tõnisson (end. juhatuse liige Raina Gerlet) vastu

va suure üksuse nagu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
juhtkonnas on segadus.
EttevõtluseArendamiseSihtasutuse (EAS) juhid Taavi Laur
ja Martin Hirvoja selgitasid eile
majanduskomisjonile, miks juhidE ASist kiiresti lahkuvad ning
kuidas nõukogu probleemi lahendada soovib, samas Kallase
sõnul komisjon palju vastuseid
ei saanud, kirjutas ERR.
“Küll aga kinnitati meile, et
EASi tegevus läheb normaalselt
edasi, sealeiolemingeid tõrkeid
japlaanid, mis on uueksaastaks
nii ettevõtlussektori kui ka majanduseelavdamisekstehtud, on
huvitavad,” lausus ta.

Riigikogu majanduskomis-

RIIGIKOGU

majanduskomisjoni

esimees Kaja Kallas. FOTO: RAUL

MEE
joni esimees ootab enda sõnul,

et EASis saaksid asjad juhatusega korda. “See sisendab eba-

kindlust, kui niivõrd suure ük-

suse juhtkonnas, kes ikkagi jagab raha, on segadus. Kindlasti
peaks see saama selgeks, et anda kindlust, et kõik on korras ja
kõik on läbipaistev jaarusaadav,”
ütlesKallas.
Teine reformierakondlane
ArtoAas ütles, et kuigi EASi juhtide töö on väga prestiižne jahästi tasustatud, pole majandusministeeriumi juhtimisel suudetud
jubapikema aja jooksul selle organisatsiooni etteotsa leida stabiilset japühendunud meeskonda.“Kui ühe väga olulise organisatsiooni juhtkonnasvahetuvad
juhid iga aasta ja nendekeerdkäikude kohta ei suudeta anda
avalikkusele ega EASi enda töötajatele üheseltarusaadavaid selgitusi, siis kahjuks on midagi selle organisatsiooni juhtimisesvalesti,” laususAas.
ÄRIPÄEV.EE
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Soome
töölistest
jääb
pensionini
tööle 39%

Tasub teada
Jaanuaris oli uute
autode müükkesine
2014. AASTA JAANUARIS müü-

di kokku 1638 uut sõiduautot,
mis on 4% võrra vähem kui
mullu samal ajal.
AUTOMARKIDEST püsib

jätku-

valt esikohal Toyota, neid osteti koguni 312 tükki. Toyota lähimad konkurendid Škoda ja Volkswageni mudeleid
müüdi vastavalt 129 ja 120.

Soomes töötab kuni pensioniea saabumiseni vaid 39% füüsilise töö tegijatest, valgekraedest aga 69%, vahendas ERRi

POPULAARSEIM MUDEL

oli jaanuaris Honda CR-V,
mida osteti 100 autot. Honda CR-V-le. JärgnesidŠkoda
Octavia jaToyota Auris, vastavalt 68 ja 65. Elektriautosid
müüdi 12 tükki.

uudisteportaal Kauppalehti
uudist.
Suur osa töölistest

ja alama

astme töötajatest jääb enne kas
töövõimetuspensionile või töö-

Leedu näitab, et kui
sõiduautode sisendkäibemaksu ei ole
võimalik maha arvata, siis ostetakse
uusi autosid vähem
ja tuuakse sisse palju
kasutatud autosid.
AMTELi pressiesindaja Rein
Luik

tosid,” märkis AMTELipressiesindaja ReinLuik. Ta

tudautode turg. “Ka meiekasutatudautodekliendiks on Leedu suured autoplatsid,” lisas Nõmmik.
Eelmise aasta lõpul tellitudtarbesõidukeidtoimetati tänavu jaanuarisklientidelekätte 15%võrra
rohkem kui möödunudaasta esimesel kuul, kokku müüdi jaanuaris 436 tarbesõidukit.“Tööautode müügi kasv näitab majanduse arengut kui
tootmise ja kaubavahetuse mahud kasvavad, on
Maksusoodustuse kaotamine vähendaks uute rohkem vedada ja see kajastub ka müüginumbriautode soetamist.Kui Eestis kaoks sisendkäibetes,” hindasSillat.
maksu mahaarvamise võimalus, nagu praegu on
Nõmmik tõi välja uue tendentsi nimelton palLeedus, elavneks kasutatudautode turg, mis omajud suurettevõtted oma aasta juba ette planeerikorda suurendaks Eesti autopargi vanust, ütles nud ja20 protsenti Amservi eelarvest on juba uute
Luik. AMTELi teatalmüüdi nii Lätis kui kaLeedus tellimustega täidetud. “See on täitsa uus tendents,
mullu oluliselt vähem uusi sõiduautosidkui Eeset autopargi vahetust planeeritakse pikemalt ettis. Eestis müüdieelmisel aastal 19 500 uut sõidute. Ei ole emotsioonioste, tehakse selged kalkulatautot, Lätis vaid 10637 jaLeedus 12 152.
sioonid javahetatakse autopark välja,” selgitas ta.
Ka Amserv Auto juhatuseliige Margus Nõmmik
Nõmmiku sõnul sarnaneb alanud aasta esimärkis, et kuigi Eesti inimesel läheb uue mudelimene kuu eelmise aasta jaanuariga, suurt tõuga harjumiseks pisut aega,eelistab ta uut või vähe su ta uueks aastaks ei ennustata. Jaanuariskasvas
Amserv Auto müük veidiüle 10protsendi.
pruugitud autot, samas Leedus on tugev kasuta-

selgitas, et kui Eestis on uute ja kasutatudautode
suhe 20 000 uut autot veidi üle 40 000 kasutatud
auto kohta, siisLeedus on need numbridvastavalt
12000 ja200 000. Sillat märkis, etkasutatud autode puhul kasutatakse maksudeminimeerimiseks
erinevaid skeeme.

tuks. Vaid 39% neist on pensioniikka jõudmiseni palgatööl.
Kõrgema positsiooniga teenistujatest jätkab pensioniea saabumisenitöötamist 69%, selgus
Soome pensionikeskuse värskest
raportist.
Kõige kauem, ka vanemaltkui
63aastaselt jätkavad tööelukõrgharidusega ja heades sotsiaalmajanduslikes tingimustes elavadinimesed. Erasektorist minnakse pensionile varem kui avalikust sektorist.
Keskmine pensionilejäämise
iga on Soomes praegu veidi alla
61 aasta, kuigi ametlik pensioniiga on 63–65aastat. Selle põhjus on suur töövõimetuspensionile minejate arv.
ÄRIPÄEV.EE

ARVUTID

Eestlased ostsid mullu 75000 tahvelarvutit
Eestis osteti mullu 75 500 tahvelarvutit 22,8 miljoni euro eest, selgus turu-uuringufirma GfK Retail and Technologyanalüüsist.
Tele2 Eesti kommunikatsioonijuhi Hans Saarvelti sõnul müüs
Tele2 mullu Eestis rekordarvu tahvelarvuteid. “Oleme väga suur
tahvlirahvas eestlased ostsid mullu proportsionaalseltkõige rohkem tahvelarvuteid kümne Tele2 tegevusriigi võrdluses,”kinnitas ta.“Loogiline,et ühel hetkel hakkab Eesti turg küllastuma, kuid
praegu läheb müük päris hästi,” lisas Saarvelt pressiteates.
Tema sõnul langes keskmise tahvelarvuti hind eelmisel aastal
ning kallimate Samsungite ja Apple’ite kõrval tuli valikusse mitmeid soodsamaid alternatiive, nagu GoClever ja Huawei.
–

MAKSUVÕLAD

E-maksuametis saab võlgu ajatada
Maksu-ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul
on alates detsembrist e-ajatamist taotlenud 137isikut, sealhulgas
46 äriühingut,ning klientide tagasiside on olnud positiivne.
“Teenus on lihtne ja hoiab oluliselt klientide aega kokku, kuna varasema ajatamise taotluse täitmise asemel on nüüd vaja e-maksuametis märkida vaid ajatamisgraafikupikkus ja makse tasumise
kuupäev,” selgitas ta pressiteates.
Mullu detsembris valmis lahendus, milleabil tekkis ka juriidilistele isikutele võimalus taotleda maksuvõla ajatamist e-maksuametis. Lihtsustatud ajatamise taotluse saavad elektrooniliselt esitada
kõik isikud, kelle maksuvõla summa koos intressiga on kuni 3200
eurot ning kelle taotletav ajakavapikkus ei ületakuut kuud.

PANGANDUS

Itaalia pankadel võib olla puudu 15 miljardit
Itaalia pangad, kes on kaasanud kapitali, müünud varasid ja kärpinud kulusid, võivad olla ikkagi ebapiisavakapitaliga.
“Oleme veenudnud, et Itaalia pangad läbivad stressitesti suuremate probleemideta,” ütles Itaalia pangaliidu juht Giovanni Sabatini.
Ta nõustub Itaalia keskpangaga, kes prognoosis, et Itaalia pankadel on puudu 10–15miljardit eurot kapitali. “See on lahendatav,” ütles ta Bloombergi teatel.
Euroopa Keskpank vaatab läbi 15 Itaalia suurpanka, sealhulgas
UniCredit ja Intesa Sanpaolo, ennekui võtab need novembris
euroala suurte pankade seas oma järelevalve alla.
Itaalia pangad on halbade laenude osas Euroopas esirinnas. Detsembri seisuga oli 9,1% pankade laenuportfellisthapu.

–

–

Kulinaaria OÜ on 15 aastase kogemusega juhtiv Eestimaine toidutööstusettevõte,
mis valmistab laias valikus valmistoite, salateid, magustoite, kondiitri-ja
peolauatooteid. Lisaks pakub Gurmee Catering peokorralduse täisteenust. Tootmine
asub Tallinnas ja annab tööd ligi 300 inimesele. Selveri Köök ja Gurmee Catering on
Kulinaaria OÜ kaubamärgid.

Kulinaaria OÜ otsib konkursi korras

Kaubavahetus keeras
mullu langusesse
Pärast kolmeaastast kasvuperioodi vähenes kaubavahetus,
samuti kahanes eelmisel aastal kaupadeeksport.

Statistika
Kaubavahetus üle
mitme aasta languses

Kaupade eksport jooksevhindades vähenes aasta varasemaga
võrreldes 2% jaimport 1%,teatas
statistikaamet.
Swedbanki peaökonomist
Tõnu Mertsina ootab selleks
aastaks kaupade ekspordi kasvu tagasihoidlikku taastumist.
“Kuna tootmine Eestis on väga
impordimahukas ning samuti
peaks mõnevõrra paranema ka
ettevõtete investeerimisaktiivsus, taastubka impordi kasv. Eestis kasvutsüklile omaselt(majanduskasv sellel aastal kiireneb)
aga väliskaubandusepuudujääk
tõenäoliselt suureneb,” lisas ta.
Selleks aastaks ootab Swedbank välisnõudluse paranemist. “Samas on meie peamis-

Eesti väliskaubandus mld eurodes
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te kaubanduspartnerite majanduse olukord üsna erinev. Kui

Rootsi jaLäti juures on põhjust
optimismiks, siis Soome jaVenemaa majanduskasvu taastumine jääb sellelaastal loiuks. Kuigi
euroala majanduskasv on tasapisi paranemas, on tegemist üsna aeglase ja hapra arenguga,”
märkis Mertsina.
Eelmisel aastal vähenes Eesti
kaupade eksport meie kaubanduspartnerite väiksema nõudluse tõttu. “Kuigi ekspordi kasvu aeglustumine ja langus oli
üsna laiapõhjaline, oli mitmeid
kaubagruppe, mis näitasid 2012.
aastaga võrreldes oluliselt paremaid tulemusi, näiteks puittoodete jatranspordivahendite eksport,” selgitas ta. Kõige enam
tõmbas eksporti aga väiksemaks
kütuse ekspordi tugev langus.
ÄRIPÄEV.EE

Kulinaaria OÜ juhatuse liikmena juhid ettevõtte tootmis-ja müügiprotsesse.
Sa vastutad ettevõtte igapäevase juhtimise ning kliendisuhete hoidmise eest.
Sinu töö eesmärgiks on tehase efektiivne toimimine, tootmise laiendamine ja
? nantseesmärkide
saavutamine.
Sa oled sobiv kandidaat kui omad vähemalt 5 aastast töö-ja juhtimiskogemust
toiduainetööstuses ning kõrgharidust majanduse, ärijuhtimise või
toiduainetöötlemise valdkonnas. Kasuks tuleb töökogemus tootmisjuhina. Omad
head suhtlus-ja läbirääkimisoskust ning kõrget empaatiavõimet.

Kulinaaria OÜ pakub väljakutsuvat tööd arenevas ettevõttes, võimalust
eneseteostuseks jakonkurentsivõimelist tasu.

Kandideerimine: Kristi.lomp@selver.eu
Kandideerimise tähtaeg: 14. veebruar
Lisateave telefonil: 667 3380
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IOG ehk

automaatne
taimekasvatussüsteem,
mis lubab taimekasvatusega tegelda ka
võhikul.
FOTOD: GARAGE48,

MARI METS

PEAPREEMIA

sai toode
Heelies, mille
abil saavad
naised kõrge
kontsaga

kingadesse
mugavad tal-

ladprintida

RIISTVARA

Kaks ööpäeva leiutamismaratoni.
Prototüübid on valmis tootmisse minema
Mari Mets
mari.mets@aripaev.ee

Ma
aimasin
tegelikult
natuke,
Nädalavahetusel Tartus peetud Garage48 esiettase
mesel riistvara hackathon’il sündis 48 tunniga
19ideest sama palju prototüüpe, millest kõik on tulebki
rohkem või vähem tootmisküpsed, mõnel juba nii hea.
esimesed eksemplaridki müüdud.

Garage48 üks

Pühapäeva õhtul kell kuus kogunes 19 leiutajate meeskonda Tartu ülikooli vana füüsikahoone
suurderingauditooriumisse, kõigil selja tagakaks
ööpäeva leiutamist-ehitamistning käes kolm minutit oma toote esitlemiseks žüriile, kes hindab
leiutiste äripotentsiaali, ning kaitsmiseks konkurentide ees, kes esitavad armutuidküsimusi.

korraldajaid

Pitching muutus oksjoniks. Ilma ühegi slaidita

esitlus ehk idufirmadekeeles pitch kestab kolm
minutit. Selle jooksul peab tiimi esindaja suutma
tõestada oma leiutise funktsionaalsust, eelist analoogsete konkureerivate toodete ees ning kasu investorile, kes tahaks tulevase toote arendamisse panustada. Järjekorras kolmeteistkümnendana ülesastunud tehnilisetaibugapuusepad müüsid kohe kõik kolm oma prototüüpi saalismaha.
Noormehedmeisterdasid käsitsi puidust tahvelarvutite alused, millelsaab arvutit kuni 98kraadise
nurga alla keerata, iseloomustades seda 20eurost
alustkui ehedat toodehipsteritele. Garage 48 eestvedaja ning pitching’u korraldaja PriitSalumaa ostis kaasžüriiliikmelt, Microsofti esindajalt Elise
Sassilt laenatud 20 euro eest kohe ära eksemplari, milleleoli nikerdatudnumber 48. Üritusel, kus
veerand osalejatest olid lätlased, läks müükika alus
kirjaga “Riga” ning omaniku leidis ka rukkilillemotiiviga toode. Tootjatele ettenäitamiseks tuleb
nüüdteha uuedprototüübid.

Priit Salumaa

Pitching on ebaeestlaslikult elav jahoogne üritus, kus kõik leiutajad ningrobotiehitajad igahinna eest just oma toodet paljusõnaliselt, energili-

HÄDAVAJALIKUD vidinad

nimega Smart
Inventory Tag

selt ning veenvalt ärimeestele ja investoritelereklaamida üritavad.Lühietenduse elavdamiseks võetakse appi videod, isegi väikesed lapsed jatantsunumbrid.

on neile, kes
ei ole kunagi
kindlad, kas
neil on kõik
vajalikud asjad käekotis
olemas.

Nutikleidiga väike esitleja. Näiteks toodet nimegaThe Hmm Dress esitles printsessiliku välimuse-

ga väike tüdruk, kes kandis seljas vilkuvate jahelendavate tulukestega nutikleiti.Etteaste meenutas
esmapilgul pigem väikeste tüdrukute missivõistlust. Leiutist nimega Turnometer ehk inimkeha
pöörete arvu loendajat esitleti aga tantsunumbri abil leiutaja palus oma sõbrannaauditooriumi ees muusika saatel tantsule, paigaldades tütarlapse vöölepööreteloenduri. Pärast tantsimist jäi
veel pool aega pitching’u jaoksülegi.
Kõiki osalejaid kiidetakse lavaltlahkudes ameerikaliku ülevoolavusega taevani, võistlejad on
omavahelküll konkurendid, kuid leiutajate jaidufirmademaailmas üksteiselehambaid ei näidata.
Ainuüksi õhkkondon motiveerivja leiutamishimu
süvendav. Publikuküsimused esinejatele on spetsiifilised jatargad, enim huvitavad iga toote puhul elektroonikuid-mehhatroonikuidsiiski kaks
peamist aspekti kui palju toodemaksab ning kui
kauakestab selle patarei.
–

–

Rahvusvaheline menu. Õhtujuhiks kehastunud

ürituse ühe peakorraldaja Priit Salumaa sõnul oli
huvi esimese riistvara hackathon’i vastu kogu Baltimaades nii suur, etkui esimesed 130 osalejat end
ära registreeris, pidid nad osalejate arvule piiri ette tõmbama.Tervelt 34 inimest sõitiskohaleRiiast.
Üks drooniehitaja lendasaga spetsiaalselt selle ürituse jaokskohale Austraaliast.
“Seni on olnud kõige suuremal Garage48 üritusel 16 tiimi, seekord oli siin 19 võistkonda ning
kõik jõudsid tulemuseni. Reedel tutvustasid nad

ühe slaidiga oma ideed ning pühapäeva õhtul pidid selle asemel juba prototüüpi näitama,” rääkis ta.
Korraldajad teatasid üritusest kaks kuud ette
ning osalejad said neileteada anda, millseid tehnilisi vahendeid neil vaja võiks minna. Garage48
püüdis need korraldada ning ostis suisa 64 kilo
elektroonikat ning meelitasLätist kohale 3D-printereid tootva firma, kes kaks ööpäeva kuue printeriga kõiki prototüüpe välja trükkis.
“Ma aimasin tegelikult natuke, et tase tulebki
nii hea. See üritus sarnanes pisut esimeseGarage48
ürituse korraldamisega aastal 2010. Siis olime ka
kartlikud, kuid tulemus oli lõpuks suurepärane.
Ma uskusin, etriistvara puhul on sama asi võimalik ning ma ei pidanud pettuma,” tõdes Salumaa.

ERILINE peok-

leit TheHmm
Dressvilkuva-

te leedlampide ja valguskeraga.
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Elektroonilised tallad
viisid leiutaja võidule
Nädalavahetusel Tartus toimunud Garage 48 ürituseltõid
lennukuse ja äripotentsiaali

eest võidu spetsiaalselt jalakuju järgi vormitud sensoritega sisetallad kontsakingadele.
Üdini naiseliku leiutise, toote nimega Heelies autor Seren
Eilmann ütles, et idee luuakont-

sakingadele jalgu säästvad tallad sündis isiklikust valust keeruline on leida ilusaid kõrgeid
kontsakingi, mis oleksidka mugavad kanda. Alati surub mõni
osa tallaalt koledasti vastu, varem või hiljem tekibsinna vill.
“Spordijalatsite jalamedatallaga meestejalatsite valdkonnas
jubaluuakse jalga säästvaid mudeleid,kuid naised on pisut unarusse jäetud. Ortopeedia jakõrged kontsad eikäi nagunii ühte
jalga,”rääkis Eilmann.
Kingatallale paigaldatud senorid näitavad arvuti ekraanil
ära punased alad ehk jalatalla piirkonnad, kus surve on liiga suur jakingakandja tunneb
ebamugavust.Sensorid tuvastavad jalakujuning 3D-printeriga
saab väljaprintida täpselt kandja jalakuju järgi voolitudtalla.
“See projekt oli mul plaani–

tud esialgu hoopis teise nurga alt. Probleem oli küll sama,
et tahtsin jõuda taldadeni, mis
sobivad naistele, näeksid head
välja ja oleksid kergesti kasutatavad, kuid meie esialgne mõte
oli teha see kohe 3D-skanneerimise või 3D-printimise teel. Öösel tabas meid aga välkmõte, et
talla tegemiseks võiks ju kasutada hoopis elektroonikat, mis
mõõdaks kinga sisse paigutatuna survet otse jala pealt,” rääkis
Eilmann.
Tartu teaduspargis töötav
Eilmann tuli hackathon’ile ehk
üritusele, kus püütakse 48 tunniga tehaideestmõne toote prototüüp, üksinda just selleks, et
leida tiim, kellega koos töötada. Eriti oli vaja tehnilise taibuga inimesi.
Paari päeva eest tuttavaks
saanud ning üleöö sündinud
Heeliesi tiim koosseisus Seren
Eilmann, Karl Aleksander Kongas, Eero Ränik, Toomas Laasik ja
Piret-Klea Velleste saaboma toodet nüüdüle poole aasta arendada ning osaleb investorite jahtimiseks sügisel Helsingis rahvusvahelisel idufirmade konkursil Slush.

Mis on mis
Garage48-l sündinud leiutised
Nädalavahetusel Tartus toimunud Garage 48 tootearendusvõistluse pälvisid eripreemia
beebide mähkmeandur, vanurite tervisevalvur, kasside nutikas mängupall ja internetipõhine kasvuhoone.

kab tööle siis, kui niiskuse tase
tõuseb. Seda saabka pesumasinas pesta. Leiutis pälvis Garage48 parima disaini auhinna.

Kõige müügiküpsematekstoodeteks hindas Garage48 žürii
Rollycati ja Rahu.

LAZAZY on kontoritooli jala külge paigaldatav seadeldis, mis

ROLLYCAT

on vidin oma kassiga

suhtlemiseks ja mängimiseks,
ilma et peaks diivanilt tõusma
või isegi koju kassi juurde minema. Nutitelefoni ekraanil saab
näpuga liigutadapalli, mis paneb mööda põrandat veerema
ka päris palli.

on seadeldis vanaemade-vanaisade päästmiseks, kui
nad peaksid üksi kodus olles
kukkuma. Esivanem saab kinnitada oma vööle pisikese karbikese, mis reageeribkohe, kui
kandja kukub, saates alarmi süsteemi, kust see edastatakse pereliikmetele. Häire läheb välja
vaid siis, kui kukkumisele ei järgne püstitõusmist lihtsalt vastu
lauaäärt ära lüües häiresignaal
välja eilähe.
RAHU

–

IOG ehk The Internet of Green-

house on automaatne taimekasvatussüsteem, mis hoolitseb enda eest ise. See on väga
lihtsasti hallatav ning tänu kompaktsele disainile võimaldab
kasvuhoonet ka linnakorteris
pidada.Erinevalt Click & Grow
ühest lillepotist on tegemist
mastaapsema süsteemiga, mida
saab veebi teel juhtida.

Töötute
arv
suurenes

Praktikute kogemused

Invicta on Eesti juhtiv koolitusfirma, kes on tuntud oma
praktikutest treenerite, laia tootevaliku ja tulemuslike
koolitustega. Invicta kuulub rahvusvahelisse
konsultatsioonikontserni FCG Finnish Consulting Group
OY (www.fcg.fi).
Kui Sa oled huvitatud koolitusäri juhtimisest ning suudad
tagada Invicta dünaamilise arengu läbi tulemusliku teenuste
müügi, toodete kõrge kvaliteedi ja meeskonna arendamise
kaudu, siis ootame Sind kandideerima

Registreeritud töötute arv jaanuaris suurenes. Kuu lõpus oli
töötunaarvel 35 817 inimest ehk

5,5 protsenti 16aastasest kuni
pensioniealisest tööjõust.
Töötukassas registreeris end
7520 uut töötut. Jaanuaris sai
töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3192 inimest.
Toetudes eelnevatelkuudel tehtudvõrdlusteletöötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumisekohta võib väita, et
tegelik hõivesse liikujate arv on
veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad
on leidnud uue töökoha.
Töötukassa juhatuseesimehe
MeelisPaavel sõnuloli jaanuaris
registreeritud töötute arvu veidi
kiiremkasv oodatav jaseda peamiselt seetõttu, et aasta lõpus
saavad läbi paljud tähtajalised
töölepingud ja tehakse ümberkorraldusi personalikoosseisus.
Kõrgeim oli registreeritud
töötusemäär Valgamaal (9,8%) ja
Ida-Virumaal(9,1%)ning madalaim Viljandimaal (4,2%) ja Tartumaal (4,3%). Kõige suurema
osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid
oskus-ja käsitöölised (20%), lihttöölised(19%) ning teenindus-ja
müügitöötajad(16%).

TEGEVJUHI
ametikohale.
Kandideerijalt eeldame: kõrgemat haridust (soovitavalt
MBA), minimaalselt kahe aastast töökogemust koolituse ja
konsultatsiooni valdkonnas, meeskonna juhtimise kogemust
(tegevjuhina kolm aastat või kesktaseme juhina vähemalt
viis aastat), koolituse ja konsultatsiooni valdkonna tundmist,
väga heal tasemelkommunikatiivseid oskusi, müügi-ja
turundustöö ning finantsalaseid teadmisi äri juhtimiseks.
Eesti ja inglise keele valdamine nii kõnes kui kirjas on
eeldusteks, soome keele oskus suhtlustasemel tuleb kasuks.
Tegevjuhi peamisteks töökohustusteks on koolitus- ja
konsultatsiooniäri igapäevane juhtimine, treenerite
koostöövõrgustiku arendamine, meeskonna eestvedamine
ja arendamine, aktiivselt müügitöös osalemine ja müügitöö
juhtimine, koostöös emaettevõttega äri arendamine regioonis,
uute ärisuundade loomine, aastaeelarvete väljatöötamine ja
osalemine strateegia kujundamisel.

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri ja
elulookirjeldus hiljemalt 16. veebruariks k.a. e-postile:
info@personaliotsing.ee

soritega andur uksekellalaadse
heliga teada, kui beebi mähkmetesse midagi tekib. Andur hak-

fikseerib aja, mil tooliomanik
sinna istub, ning annab märku, kui oleks aeg püsti tõusta ning ennast pisut sirutada.
Lazazy talletab inimese istumisjapüstitõusmisharjumused tööpäeva jooksul ning sellest lähtuvalt soovitab sirutamis-ja
võimlemispause.

on lõbus kleit,
mis võiks meeldida eelkõige väikestele tüdrukutele. Kleit on
kaunistatud vilkuvate tulukeste
jaleedlampidega. Kleidi komplekti kuulub ka 3D-printerist
prinditud vilkuvate tulukestega
kera, mis suudab kleidiga suhelda ja koostööd teha.
THE HMMDRESS

SMART INVENTORY TAG on vidin
käekotis või seljakotis olema pidavate asjade märgistamiseks.
Rahakotile, telefonile ja näiteks
võtmetele saab külge panna
elektroonilise tagi ehk sildi. Märgistatud asjad suhtlevad omavahel, märgates, kui keegi on puudu. Kui näiteks rahakott on teistest liiga kaua või kaugel ehk
kusagile maha jäänud, hakkab
omaniku pisike andur vilkuma.
MINGO

on lätlastest kunstniku-

hingega leiutajate seadeldis in-

terneti teel lume sisse sõnumite

on kahe nädala eest isaks saanud noorme-

DIAPERBELL

he leiutis. Selleks, et beebi halva
tuju põhjusekontrollimiseks ei
peaks alati nelja kihti riideid seljast võtma, annab väike mähkmete vöökohale paigutatud sen-

kirjutamiseks. Veebikeskkonnas
saab sõnumi sisestada ning robot Mingopritsib lumme vedelikuga soovitud sõnumi. Noormehed loodavad selle paigutada

näiteks muuseumide lähedusse
kunstiobjektina.

www.kubija.ee

|

www.unekliinik.ee

Kubija hotell-loodusspaa

|

www.haanjamehetalu.ee

|

Männiku 43A, Võru | Tel 372 50 45 745 | info@kubija.ee
+

12LOGISTIKA

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2014
toimetaja Anu Jõgi, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

IT

Ettevõtted
kolivad äri
pilve. Pilveteenus
paindlik ja
töökindel
Pille Ivask
kaasautor

Üha rohkem tootmis-ja kaubandusettevõtteid
kolib äri-ja logistikategevuse pilve, sest see
aitab firmadel paindlikumalttegutseda.

Ventilatsioonisüsteemidekomponente tootva
juhi Hanno Haameri sõnulminnakse pilveteenustele üle sammhaaval, järgidesfirma
IT-strateegiat. Eesmärk on viia kõik sarnased teenused ajapikku firmast välja pilve. Praegu on ETS
Nordil pilves äri-ja logistikategevus,ütles Haamer,
kellele on IT-valdkond tuttav ta oli 1990. aastail
arvutifirma MicroLink eesotsas.
ETS Nordil on kolm tegevuskohta: Tallinnas,
Jüris ja Helsingi lennujaama lähedal Tuusulas.
Haamer selgitas, et pilvepõhine tarkvara lubab
eri kohtades asuvatel üksustel paremini koostööd teha.
Töötajatel on pilveteenustest kasu seetõttu, et
tagatud on lihtne ligipääs teenustele, sõltumata
asukohast, märkis Haamer. Tema sõnul annavad
pilveteenused ettevõtte juhile võimaluse vaadata
aruandeid jaallkirjastada kuluarveid, olles tegelikult töölteemalvõilausa puhkusel.
ETS Nord ASi

–

Alternatiiv eiköitnud. Haameri sõnul olnuks ETS
Nordilka teisi võimalusi, midapilveteenuse asemel
kasutusele võtta. Näiteks oleks võinud luua oma
serveriruumi ja moodustada IT-meeskonna, ent
see ei tasu tema meelest väikestel ettevõtetel ära,
eeskätt majanduslikel põhjustel.
“Serveriruumi rajamine ja IT-meeskonna palkamine on kulukas,” selgitas ta jamärkis, et pilveteenuste puhul on süsteem ühe ettevõtte käes, kes
vastutab kogu teenuse toimimise eest. See tagab
parema töökindluse.
Pilvetarkvara hea poolena tõi ta välja, et pole
vaja osta litsentse, midaoleks siis tarvisteatud aja
tagant uuendada. Veebipõhine tarkvara uueneb
pidevalt jasee hoiabkokku nii aega kui ka raha.
Kui möödunud aastal räägiti mitu korda ka
pilveteenuste suurtest riskidest ja sagedastest riketest, siis Haameri hinnangul pole selles midagi
ülemäära tõsist, sest rikkeid esineb igal ajal ja igal
pool. “Tänapäeval on internetiühendus siiski piisavalt kindel japüsiv, et teenus tagada,” märkis ta.

Haamer ütles, et info kiirem kättesaadavus
aitab tõsta üldist klienditeeninduse kvaliteeti.
“Kliendi teenindamiseks loodud internetikeskkonnad võivad töötadakoostöös nii pilve-kui ka
tavalahendustega,”selgitas ta.
Kaudsete kulude kokkuhoid. Haameri sõnul ei
kaasne pilveteenustega otsest tuluefekti, vaid investeeringud asenduvad muutuvkuludega, kuna
pilveteenuse kasutamise eest makstakse tavaliselt
kuu-või aastamakset kasutaja kohta.
Äritarkvarateenust pakkuva Directo juhatuse
liige Martin P. Rinne nentis, et pilveteenuste kasutaminevõimaldabkaudseidkulusid kokku hoida.
“Üldiselt võib öelda, et ainult pilv tagab selle, et kasutatav tarkvaralahendussobiks igal ajahetkel nii
rahalises kui ka funktsionaalses mõttes ettevõtte
vajadustega,” selgitas ta.
Elioni ärikliendi üksuse juht Tarmo Kärsna
ütles, et pilveteenusele on lihtne üle minna tänu
väikestele käivituskuludele. “Seal on“pay-as-yougrow”-mudel, millepuhul saab teenuse kasutamist
alustada ilma suurte eelinvesteeringuteta ja kohandadamahtusidvastavalt vajadusele,” lausus ta.

Ära muuda seda, mistöötab. HannoHaameri hin-

nangul sobivadpilveteenused eelkõige firmadele,
mis ei soovi ettevõttesse suurt IT-meeskonda. Ta
hindas, et kiiresti arenevatele võimuutuvatele firmadele on pilveteenuse kasutamine paindlikum.
“Ilmselt liiguvadpilve nooremad javäiksemad

firmad, kellel puudub ajalooline “tarkvaraline sel-

26.

jakott”,”ütles Haamer.Ta selgitas, et mida suurem
ja vanem on ettevõte, sedarohkem on niinimetatud oma lahendusi, mis toimivad jamida pole vajakuhugi liigutada.
“IT-vallas toimib talupojatarkus, et mis töötab, veebruaril toimuval
seda ei pea muutma. Kui ajaloolised lahendused
Äripäeva ladustamitoimivad, ei taha keegi neid kuhugi liigutada,”
se jalaotehnoloogia
märkis Haamer.
Eestis veavad asja suurfirmad.Tarmo Kärsna aga
lausus, et Elioninäitelei saa öelda, et pilveteenused
sobiksid peamiselt väikestele ühemehefirmadele.
“Eestis on pilveteenuste kasutuselevõttu vedanud pigem suuremad ettevõtted, väiksemad ettevõtted on olnud järgijate rollis,” ütles ta. “Olen
veendunud, et selliste otsuste tegemisel tuleb ennekõike lähtuda ettevõtte vajadustest ja siis leidasobivad vahendidnende vajaduste rahuldamiseks,” lisas Kärsna.
Martin P. Rinne ütles, et pilveteenused sobivad
kõigile majandustegevusega tegelevatele firmadele. Näiteks pakub Directo teenustarkvara ehk
SaaSi, midaiseloomustab alginvesteeringute puudumine ja jooksevkulude täpne vastavus ettevõtte tegevusmahule.
“Seetõttu on pilveteenused võrdselt kättesaadavad jasobilikudnii väikeettevõttelekuika suurele organisatsioonile. Eriti suur kasu on tarkvarakulude skaleeritavusest kasvavatel ettevõtetel,” sõnas Rinne.

konverentsil “Laoseis
2014” keskendutakse
pilvepõhisele laojuhtimisele. Esineb ka
Hanno Haamer.

Loe

ÄRIPÄEVA TELLIJA

sai seda lugu veebis lugeda juba
EILE KELL 16.35

Taust
Pilveteenus lubab kokkuhoidu, aga paneb sõltuma internetist
Veoautode jaeritehnika
diiselmootorite,
kõrgsurvekütusepumpade
ja-pihustite remont.

Veoautode jabusside
kompressorite ning pidurisadulate remont jamüük.

PILVELAHENDUSE PLUSSID

EI PEA INVESTEERIMA IT-infra-

struktuuri ega tarkvara litsentsidesse.
Ei pea tegelema riistvara haldamise, tarkvara administreerimise, andmete varundamise ja

muu sellisega.
Veoautode, haagiste ja eritehnika
avariiremont. Raamide ja kabiinide
õgvendamine.
Betooni 19b,Tallinn11415
GSM: 5650 3593
www.avtservice.ee
info@avtservice.ee

PAINDLIKKUS. Pole seotud os-

Betooni 19b,Tallinn 11415
GSM: 5650 3593, 5303 2539
e-post:info@avtservice.ee

Betooni 19b,Tallinn 11415
GSM: 5650 3593, 5303 2539
e-post: info@avtservice.ee

tetud litsentsidega. Töökohti saab jooksvalt lisada ja vähendada.

TEENUS areneb erinevalt
litsentsi tootest ajaga. See tähendab, et kaovad litsentside
versiooniuuendustegaseotud
mured ja kulud.
ELEKTRIENERGIA KOKKUHOID.

Enda servereid kasutades on
energiakuluumbes 20–30
eurot kuus.
Pilveteenuse korral jääb kulu
teenusepakkujakanda.
Roheliselt mõeldes on pilve-

teenuste pakkujate ökoloogiline jalajälg väiksem kui neil, kes
ise teevad.
PILVELAHENDUSE MIINUSED

internetiühenduse
olemasolust.
VÄGA kliendispetsiifilisi lahendusi on lihtsam arendada tavatarkvarana.
SÕLTUVUS

ALLIKAS: HANNO HAAMER, ETS NORD
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LENNUNDUS

Lendurid nõuavad palgaks 5700 eurot

Ainult pilv tagab selle, et kasutatav tarkvaralahendus oleks
igal ajahetkel nii rahalises kui ka
funktsionaalses mõttes täpselt
ettevõtte vajadustele sobiv.

Liinilendurite assotsiatsiooni teatel soovivad nad 2016. aastaks
keskmiseks kuupalgaks Estonian Airis 5730 eurot, mitte 7200
eurot, nagu lennufirma teatas.
“Oleme sügavalt nördinud Estonian Airi kommentaari lugedes,
sest esitatud on valeväide meie palgasoovi kohta," kinnitas assotsiatsioon pressiteates.
Liinilendurite teatel on Estonian Airi pilootidekeskmine töötasu
palgaastmete alusel 1. jaanuariseisuga 4240 eurotkuus. 2016.
aastal, arvestades sama pilootide arvuga, oleks keskmine töötasu
palgaastmete alusel 5730 eurot kuus.
Kollektiivlepingu järgi olikõrgeim töötasumäär ehk lennuki kapteni 20. palgaaste mullu 5220 eurot, tänavu 6000 eurot, järgmisel
aastal 6603 eurot ja 2016. aastal 7263 eurot.

äritarkvarateenust pakkuva Directo juhatuse
liige Martin P. Rinne
FOTO: EIKO KINK

Pilves olek seotud
käibe
Pilveteenused muutuvad üha
menukamaks, ütles äritarkvarateenust pakkuva Directo juhatuse liige Martin P. Rinne. Parim indikaator on tema sõnul majandus-ning äritarkvara tootvate või müüvate firmade viimaste aastate majandustulemused.
“Võib öelda, etklientide arvu
jakäibekasvu on näidanudneed
tarkvarapakkujad, kes osutavad
pilveteenust. Niinimetatudklassikaliseehkarvutisse jaserverisse paigaldatava tarkvara pakkujate majandustulemused on pigem stagneerunud võisuisa langevad,” ütles ta.
Rinne sõnul ei mängi erilist
rolli, kas paigaldatav tarkvara
on litsentseeritud väljaostu-või
rendimudeli järgi,mistõttuvõib
järeldada, et majandustarkvara

LAEVANDUS

Soome sõitis rohkem kruiisituriste
Aasta esimesel kuul läbis Tallinna Sadama sadamaid 538 237 reisijat, mis on eelmise aasta jaanuarist2,3% rohkem. Enamjaolt kasvas reisijate arv Soome suunal.
Tallink teenindas jaanuaris67%, Viking Line 17%ning Eckerö Line
14%kõigist reisijatest. St. Peterline’i osakaal oli jaanuaris 1%.
Jaanuariskülastas Tallinna viis kruiisilaeva, kes tõid pealinnaga
tutvuma üle 7500 talvisekruiisituristi.
Tallinna–Helsingi liinilreisis jaanuaris454 833, Eesti–Rootsi suunal 71 812 ning Peterburi suunal kokku 3838 reisijat. Eelmise aasta
sama ajaga võrreldes kasvas Soome suuna reisijate arv ligi
12000 reisija võrra, Rootsi suuna reisijate arv vähenes minimaalselt ja Peterburi suunal suurenes vähesel määral.

kasutavate ettevõtete ootused
on tänapäeval suunatudrohkem
pilveteenuste poole.
Kasvutendents praegu näha.

Elioni ärikliendi üksuse juht
Tarmo Kärsna lausus, et kuigi
pilveteenused on kasutusel juba
aastaid, on kasvutendentsi märgata eriti just viimaseilaastail.
“Suur osa selles on üldisel
tehnoloogia arengul: interneti
vahendusel kasutatavad teenused on muutunud oma kasutusmugavuselt võrreldavaks kohalikes tööjaamades asuvate teenuste või rakendustega,” rääkis

LEMMIKUD
logistikauudised.ee loetuimad uudised
Pehme talv vähendas EVR Cargokaubaveomahtu. EVR Car-

goveomaht ulatus jaanuaris 1,59 miljoni tonnini, mis on viimase 11 kuu parim tulemus.
Kuidas jäädavõitjaks Venemaa tolliga. Transpordikindlustuse konverentsil räägitakse vedajate jakaubaomanike võimalustest nõuda Venemaa FöderaalseltTolliteenistuselthüvitistkahjudele,mis on tekkinud TIR-garantiide mittetunnistamisega.
TallinnaLennujaam lubabrekordilist reisijate taset taas järgmisel aastal. Lubatakse reisijate arvu kasvu 2012. atasemele.

Kärsna.
Kärsna

lisas, et praegu moodustab klientide IT-lahenduste
majutamise ja pilveteenuste äri
suurima osa Elioni IT-valdkonna tuludest.

DB SCHENKER
010 J 0K
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W"'>
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Kui vajad oma üleeuroopalise äritegevuse toeks tugevat logistilist võrgustikku, siis oled
selle just leidnud. Pakume kontinendi tihedaimat maanteetranspordi
võrgustikku enam kui 720 asukohaga u 40 Euroopa riigis. Paremat kaetust ega
transpordivõimalusi maismaal ei suuda pakkuda keegi teine Euroopas. Olgu saadetiseks
pakk või üldkaup, osaline või täiskoorem meie viime selle kohale. Kõikjalt kõikjale.
Kiirtee otse meieni: www.dbschenker.ee
-
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Seminariruumide rent
TEL 667 0105
ruumi suurus

korraldaja,

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

kontaktandmed

TÄHETORNI

konverentsisaal

HOTELL

Tähetorni 16,
11625 Tallinn

80 m2,
sisaldab tasuta 9 m2
lisaruumi;

tel 677 9100 / 110
faks 677 9096

koolitusruum Sviit
70 m2, sisaldab

6

tahetorn@neti.ee
www.thotell.ee

tasuta
19 m2 lisaruumi;

50

***

soodustused

majutus-

lisainfo

kohti

võimalus kohandada
väiksemaid(35 m2)

50

kokkuleppel,
teeme Sulle
sobiva hinna

wifi, TV, VHS-/DVD-

mängija,
CD-mängija,
ekraan,
grafoprojektor,
pabertahvel,
paberid, markerid

dataprojektor,
paljundus,
toitlustamine,
kohvipausid

80+

Asumekesklinnast 9km kaugusel Nõmmel.
Väga head parkimisvõimalused, ühistransport bussiga
soodustus
nr 10, 20, looduskaunis ümbrus, meid ümbritsevad
koolitus ruumile, terviserajad ja Nõmme seikluspark koos basseinidega.
koolitusel
Hotellis on à la carte restoran, kus saabkorraldada ka
osalejatele
tähtpäevi, pidustusi jaärilõunaid. Hotellis on hubane
baar ja saun. Küsi kindlasti hinnapakkumist!
majutus
Leiame koos Sinuga sobiva lahenduse!
40% odavam

kokkuleppel,
püsikliendi-

16

seminariruume
olenevalt soovist ja
inimeste arvust

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS

saal 320 m2
teatristiilis,

400

Ehitajate tee 3,
Uuemõisa, Läänemaa
tel 666 1740

laudadega

250

30 €/h
200 €/p

lava 95 m2

wifi, mikrofonid,
paljundus,
dataprojektor Full HD, toitlustamine,
helivõimendus,
kohvipausid,
paber-ja valge tahvel, IT-tugi,
sülearvuti
majutus

kokkuleppel

Asume Haapsalu kesklinnast 2 km kaugusel
tänapäevases keskkonnas.
Hinnad sõbralikud, kuna teenuste pakkumises
osalevad õpilased.
Majutus suveperioodil.

kokkuleppel

Hea ligipääs ühistranspordiga, tasuta valvega parkla
100 autole ja viiele bussile, kaks sauna, tasuta wifi,

koool@hkhk.edu.ee

www.hkhk.edu.ee

koolitusruum 100 m2 kuni 50

12€/h
95 €/p

HOTELL DZINGEL

A-saal 45 m2
B-saal 52 m2

kokkuleppel

Männiku tee 89,

30
20

TV, video, grafoprojektor, pabertahvel,
CD-mängija, wifi

toitlustamine

700

gruppidele,
kohvipausid,
koopiad,

Tallinn

C-saal 200 m2

200

tel 610 5300

D-saal 117 m2
E-saal 35 m2
F-saal 55 m2
G-saal 70 m2

70
20
30
45

H-saal 22 m2

20

10 eri
suurusega

10–250

konverentsiruumi

wifi, dataprojektor,
paljundus,
pabertahvel, markerid, kohvipausid,
grafoprojektor
toitlustamine

kokkuleppel

73602 Jäneda

10–25 €/h
jakokkuleppel

120

Lääne–Virumaa

Tallinnast 70 km, looduskaunis jarahulik keskkond,
külalistemaja, saunad ja spaateenused, suusa-ja
matkarajad, suusalaenutus. Musta Täku Talli kõrts on
peopaigana parim, laudades kuni 300 kohta!
Kiire pakkumine jasujuv teenindus.

Mari 25 m2

8

kokkuleppel

wifi, dataprojektor,
ekraan, pabertahvel,

200

kokkuleppel

Asume Peterburi teel ajaloolise Jüriöö pargi vastas

Jüri 40 m2

25

Marta 55 m2

40

Roheline Ämblik

120

www.dzingel.ee
hotell@dzingel.ee

JÄNEDA MÕISOÜ

soodsad kohvipausid jalõunasöögid, võimalik
korraldada firmapidusid ja sünnipäevi.

video-

dataprojektor

tel 384 9750
info@janedaturism.ee

www.janedaturism.ee

HOTELL SUSI***
Peterburi tee 48,
Tallinn
tel 630 3672
konverents@susi.ee

paljundus,
toitlustamine,
TV, video, CD-mängija kohvipausid

ainult 2 km kaugusel lennujaamast jabussijaamast
ning 10 minuti sõidu kaugusel Tallinna kesklinnast.
Ühistransport bussiga nr 54 ja trammidega nr 2 ja 4.
Suur tasuta parkla. Rikkalik valik kohvipause,

www.susi.ee

toitlustaminehotellirestoranis. Peale tavapärase
nõupidamise või konverentsi võimalus korraldada
firmapidusid, bankette, vastuvõtte jm üritusi.
Hotellis on ilusalong ja kaks sauna.

200 m2

60

TOOSIKANNU
PUHKEKESKUS

Seminarisaal

Jõeküla, Käru vald,

Jahisaal 80 m2

30

Ale-Sepa
seminarisaal

20

Peamaja saal

100

79218 Raplamaa.
Tel 489 8160;
www.toosikannu.ee;
info@toosikannu.ee

Seminarisaali

rent 150 €/p

Dataprojektor, ekraan, Toitlustus,
wifi, pabertahvel, TV,
kohvipausid,
video
majutus,
ulukisafari,

lasketiir

Talvel
Veebruaris
kuni 100 seminarisaali
inimest, rent E–N

Seminarisaalides toolide-laudade paigutus vastavalt
Teie soovile. Toosikannu Puhkekeskus asub
looduskaunis kohas metsade sügavuses Käru vallas

suvel
TASUTA!
kuni 180

Raplamaal 80 km kaugusel Tallinnast.
Pärast seminari on võimalik käia saunas, matkata ATV
või mootorsaaniga, osaleda ulukisafaril või lasta
püssi meie lasketiirukompleksis.

inimest

150m2

13. märtsil
Koolitaja on KRISTJAN OTSMANN

ARUKAS
AJAJUHTIMINE
Koolituselt saad vastused järgmisteleküsimustele:
334,8
(km-ga
eurot
279
on
inimesele

eurot)

430,8
(km-ga
eurot
359
hind
Koolituse

eurot)
ARUKAS

Täpsem programm aadressil

akadeemia.aripaev.ee
Nelja esimese regsitreeruja hind ühele
inimesele on 279 eurot (km-ga 334,8 eurot
Koolituse hind 359 eurot (km-ga 430,8 eurot)

AJAJ

Koolituselt

•

Kuidas

•

Kuidas

saad

vastused

talletada

omada

kõik

ideed

ülevaadet

ÜHTIMINE

järgmistele

ning

küsimustele:

neid

kõigest,

mis

võimalikult

teoksil,

ja

kiiresti

vältida

ja

tulemuslikult

asjade

unarusse

ellu viia?

jätmist?

Info jaregistreerimine telefonil 667 0100,
elektronposti aadressil akadeemia@aripaev.ee
koduleheküljel akadeemia.aripaev.ee

???
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HOMMIKUSEMINAR
14. veebruar 2014
kell 9.30 12.00
–

MEESKONNA
Jüri Mõis
räägib oma loo

kava
10.30–11.00 EASi teenused gasellile
EASi juht Taavi Laur
11.00–11.30 Jookse, gasell, jookse!
Suurettevõtja Jüri Mõis

11.30–12.00 Maailma ägedaima start-up’i ehitamine
Transferwise’i asutaja Kristo Käärmann
12.00–12.30 Lati seadmine ja marssalikepikesed
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem
12.30–13.30 Lõuna
13.30–14.00 Mina ja minu inimesed püsipinges
Juhtimispsühholoogia tippkoolitaja Mare Pork
14.00–14.30 Õppetunnid kätte ja edasi!
M.V.Wooli juht Mati Vetevool
14.30–15.00 Kuidas oli, kuidas oleks võinud olla

ja kuidas peaks olema
Suurettevõtja Oleg Ossinovski
15.00–15.30 Äripäeva Gaselli TOPi võitjate autasustamine

Gaselliliikumise toetaja tervitus

Hommikuseminaril tutvustatakse:
ühte levinumat jakiiret meeskonnaliikmete arendamise meetodit;
kuidas juhid saavad seda meetodit praktiliselt igapäevatöös rakendada;
arutletakse, mis on olulisemad võtmetegevused muudatuste juhtimisel
ning kuidas meeskondades tulemusi saavutada.
-

-

-

LHV Groupi juhatuse liige Erkki Raasuke

Gaselliliikumist toetab

Hommikuseminari hind

on33 eurot
(km-ga 39,6 eurot).

Hommikuseminari
viivad läbi ISCI koolitajad
KAUPO SAUE ja
SIGNE VESSO

Gaselli Kongress on avalik tunnustus gasellidele, kiiresti kasvavate firmade
omanikele ja juhtidele, kelle võimekusest ja töökusest oleneb Eesti majanduse
käekäik. Kongressil kuulutatakse välja tänavused Gaselli TOPi võitjad.

Kongressi hind on 229 eurot (km-ga 274,8 eurot). Kahe või enama isiku korraga
registreerimisel ühest maksjaettevõttest kehtib hindadele 5% soodustus.
Lisainfo: telefon 667 0251, e-post kertu.ruus@aripaev.ee

Registreeru aadressil mariliis.must@aripaev.ee
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Best Sales

KINNISVARAKONVERENTS
20.

veebruaril

2014

klubihind

20. veebruaril 2014

29,50

kell 9.30–17.00 Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

tavahind

H

Konverentsi programm kell 10.00–17.00

Mis hakkab toimuma ärikinnisvara turul?
Colliers International Partner, investeeringute ja hindamise juht,
MRICS Margus Tinno
Millised on uued kontseptsioonid ärikinnisvara turul?
Kaamos Kinnisvara nõukogu liige Jaak Vende
Millisesse ärikinnisvarasse on välisinvestor valmis panustama?
East Capital Real Estate AS tegevjuht Madis Raidma

Mis hakkab toimuma erakinnisvara turul?

Riskimisega seotud bioloogilised mehhanismid
võivad mõjutada meie mõtlemist ja otsuseid
rohkem, kui me arvame. Võidulainel kipume
ebaratsionaalselt liialdama ja kaotuste perioodil
muutume põhjendamatult ettevaatlikuks. Igaüks
meist võib muutuda koerast hundiks, küsimus
on vaid selles, kas me suudame mõista selle
põhjuseid ja tagajärgi.

Kinnisvarakool OÜ ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse
liige Tõnu Toompark
Äripäeva raamatuklubi

Lõuna
Kuhu suunduvad Arco Vara arendused?
Arco Vara juhatuse esimees Tarmo Sild
Millised on Kalamaja piirkonna uued arendused?
YIT Ehituse juhatuse esimees Margus Põim

raamatupood.aripaev.ee

raamatupidaja.ee
21. veebruar

Original Sokos Hotel Viru

Milliseid elamuid tegelikult vajatakse?
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman
Mis hakkab toimuma Kopli Liinidega?
Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri

Lemmiklektori loeng:

Madalenergia arenduse perspektiivid ja uued
finantseerimismudelidkinnisvaraturul
Lucca Kodu juhatuse esimees Kristjan-Thor Vähi
Estateguru OÜ Partner Marek Pärtel

Millised detailid määravad
maksuvaidluse edu?

Energiapaus ja networking (individuaalsed kohtumised),
ekskursioon Viru KGB ruumides

Loengul kaetavad kohtulahendid:

Maaklerite Mystery Shoppingu tulemused:
milline on täna maaklerite tase?
Dive Estonia juhatuse liige Kerli Soosaar.
Uuringu tulemusi kommenteerivad praktikud: Pindi Kinnisvara
juhatuse liige Peep Sooman ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja
juhatuse liige Margit Sild kinnisvarabüroost Uus Maa.
Energiapaus ja networking (individuaalsed kohtumised),
ekskursioon Viru KGB ruumides
Visioonid, mis muudavad kardinaalselt Eesti kinnisvaraturgu
Helsingi-Tallinna tunnel
oma visiooni esitab investor Joakim Helenius
–

Erisoodustused
Kingitused
Annetused erinevatele MTÜ-dele
Vastuvõtukulud
Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja
väljamaksed
Dividendid ja omakapitali väljamaksed

Siirdehinnad
Füüsiliste isikute probleemid
Käibe tekkimise koht

Rail Baltic oma visiooni esitab Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp

Käibe maksustatav väärtus

Viisavabadus Venemaaga oma visiooni esitab Riigikogu
väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson
Kommenteerivad Eestis tegutsevad kinnisvarainvestorid

Maksuvaba käive

–

–

Kuidas leida Soome klientidele parim kinnisvara Eestis?
Investor, Baltic News for Finland Jouni Santara
Info: www.ehitusuudised.ee ja www.bestsales.ee
Registreerimine: registreerimine@aripaev.ee tel 6 670 411

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

MARKO SAAG,
Advokaadibüroo ATTELA partner ja
vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse
õppetooli rahvusvahelise maksunduse
lektor

Loengul osalemine maksab registreerudes 13. veebruarini 169 eurot
(km-ga 202,8 eurot), alates 14. veebruarist 199 eurot (km-ga 238,8 eurot).
Kahe või enama isiku korraga registreerimisel ühest maksjaettevõttest kehtib
hindadele 5% soodustus.
Registreerimine veebis www.raamatupidaja.ee või telefonil 667 0411.
Seminari projektijuht Anne-Ly Raudhein, tel 667 0107.
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it uudised seminar
27. veebruaril

Meriton Grand Conference

&

Spa Hotel

Äripäeva ITuudiste ja
advokaadibüroo LEXTAL ühisseminar:

MILLINE ON EDUKATE
TARKVARAHANGETE

VALEM?
9.30
10.00

Kogunemine ja hommikukohv
Tellija õiguste kaitse ja arenduslepingute olulised tingimused
Advokaadibüroo LEXTAL partner KARL KASK

10.45

Agiilne arendus avalikus sektoris võimalused ja reaalsus
–

Siseministeeriumi infotehnoloogia-ja arenduskeskuse (SMIT) strateegiaja planeerimisosakonna juhataja MARGUS PÜÜA

11.30

Arutlusring: kui suhe ei suju ehk kuidas päästa projekti?
KARL KASK, MARGUS PÜÜA ja TARMO KIIVIT

12.00
13.00

Lõuna
Case study: Arenduslepingud ja koostöö välispartneriga

13.30

Case study: Ühe projekti anatoomia läbi tellija pilgu

14.00

Case study: Ühe projekti anatoomia läbi teostaja pilgu

CGI Eesti ärilahenduste divisjoni projektijuht PRIIT SIILABERG
Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali Eesti.ee juht MIHKEL TIKK
Proeksperdi ärianalüüsiteenuste osakonna juht KALLE PUTK

14.30
15.00

Energiapaus
Olulised tingimused areduslepingutes läbi praktiku pilgu
AS Helmes avaliku sektori ärivaldkonna juht TARMO KIIVIT

15.30

Riigihangete seaduse muudatused jaEuroopa Liidu uued
riigihankedirektiivid
Advokaadibüroo LEXTAL advokaat PIIA

Soodushind registreerumisel kuni 17. veebruarini on 149 eurot
(km-ga 178,8 eurot). Tavahind 229 eurot (km-ga 274,8 eurot).
Mitme osaleja puhulküsi grupisoodustust.
Registreerimine veebis www.ituudised.ee või telefonil 667 0411.
Seminari projektijuht Marek Mühlberg, tel 667 0302.
NB! Kohtade arv on piiratud.

www.ituudised.ee

raamatupidaja.ee
26. märts

Roseni torn, Mere pst 6, Tallinn

Eesti keele õigekirjakursus
ja raamatupidaja
ametikeel
PÄEVAKAVA
10.00–11.30 Üldkeel jaametikeel.

Õigekeele norm ja hea tava.

Raamatupidaja ametikeel: tüüpsõnad, -fraasid jalaused.
Raamatupidamisvaldkonna bürokratismid.
11.30–11.45Kohvipaus
11.45–13.15Lihtne ja arusaadavust
toetav lauseehitus.
Lektor
Raamatupidaja kirjavahetus: korrektse e-kirja
vormistamine uue standardi järgi.
LOONE OTS, PhD
Dokumentidekirjutamine ja vormistamine:
Eesti filoloog, õpetanud
kiri, avaldus, protokoll.
täiskasvanuile eesti keelt ja
13.15–14.00Lõuna
tekstiloomet aastast 2007.
14.00–15.30 Tegevusaruande kirjutamine
aastaaruandes.
Ta on õpikukirjastuse Maurus
Kirjutamine etteantudmahus:
emakeele jaalgklasside valdkonna
mida ja kuidas kärpida.
peatoimetaja. Avaldanud arvukalt
Teavitamine ja virtuaalne suhtlus, “netikeel“.
artikleid ning mitmeid raamatuid:
PIKEM KAVA www.raamatupidaja.ee
Soodushind 3. märtsini 159 eurot
(km-ga 190,8eurot). Tavahind 199 eurot
(km-ga 238,8 eurot). Kahe või enam osaleja
registreerumisel ühest maksjaettevõttest
soodustus 5%.
Lisainfo jaregistreerimine: Juuli Laanemets,

tel 667 0106 või juuli@raamatupidaja.ee.

www.raamatupidaja.ee

“Eesti kroonil kroonitud” (2010) ja
“Eestiriigipead” (2012).
Viljakas näitekirjanik, kirjutanud
6 näidendit, nt “Koidula veri”
(2008), “Jaan Poska
saaga” (2012).
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Pirko Konsa: Turg ei pruugi nende toodete jaoks alati veel valmis olla, sest mõni leiutis võib turgu lihtsalt nii palju muuta.
Arengufonditegevjuhi sõnul pole leiutajatel ideedest kindlasti puudust, aga nendega tuleb teha
kogu aeg tööd ning start-upíde inimesed peavad ühtlasi hoomama oma ideid maailmakontekstis.

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2014
toimetaja Peep Talimaa, tel667 0182, e-post peep.talimaa@aripaev.ee

ÜKSKÜSIMUS

EDUKAS EESTI

Majandusminister Juhan Parts käis eelmisel
nädalal koos äridelegatsiooniga visiidil Indias.

Läheme välja talente püüdma

Millist kasu Indias käigust tõusis?
MARKO LASTIK

Estonian Spirit ja Freselle Container Terminal juhatuse
liige

Indias läks meil suhteliselt hästi ja tagasi tulime paljude uute plaanide ja mõtetega. Indias

huvitusime piirituse jaalkoholi tootmisestning
logistikast jaekspedeerimisest. Estonian Spirit
müüb toodangut Indias juba kolmandat aastat
viies suuremas linnas.
Visiidilkohtusime mitme suurerestorani ja
hotelliketi esindajaga. Kasutasime maksimaalselt ära kõikide kohtumistekontaktid jasaime
juurdepalju uusi ideid.Valmistume Indias turuleminemaka mahetoodetevaldkonnas, viinaga
Moe Mahe 1886.
ELMOSOMELAR

Scarpio OÜ ja Uptravel OÜ omanik

Meie huvi oli põhiliselt turism ja maitseained.

Kogusime väga palju kontakte, eks nüüd ole näha, kuidas jakellega saab konkreetselt koostööd tegema hakata. Turismis huvitusime peamiselt inimesteEestisse toomisest jarääkisime
ettevõtetega, kes on sellisestkoostööst huvitatud.
Needkontaktid olid asjalikud ja tõsiselt võetavad.India on tohutupotentsiaaliga jasee, et Eesti
püüab Indiaga kontakti luua, on õige ja kasulik.
INDREK TIIDEMANN
KL-Project OÜ omanik

VahetasinIndias niipalju kontakte, et lõpuks
said mul visiitkaardid otsa.Kokku sain kontakte umbes 50. Suur osa neist on kindlastikonsultandid jaõnneotsijad, kuid arvan, et mõni on ka
täiestitõsiselt võetav japotentsiaalne koostööpartner. Tegelen jäätmekäitluse ja bio gaasi tootmisega. Õnnestus käia Delhis prügimäge vaatamas vaatepilt oli lausa uskumatu, ma pole enne
sellist asja näinud. Meie prügilatega ei anna võrreldagi.
–

LUGEJA ARVAB
Need, kes ei suuda millegagi
alustada ja ütlevad, et vanasti oli
kergem, need ei oleks ka siis suutnud alustada ja oleksid igal juhul
leidnud mingi mugava vabanduse.
Lugeja kommentaar artiklile “Staažikas ettevõtja:

ära looda kiiret rikastumist”

E

estil oleks vaja senise piirava,
kaitsva, sisemise julgeoleku põhjendusel baseeruva jnerändepoliitika asemele aktiivset ja läbimõeldud rändepoliitikat. Passiivse ootamise asemel peame minemaise laia maa-

ilmatalentepüüdma.
Eesti demograafilisi trendearvestades peame varem või hiljem muude alternatiividekõrval mõtlematõsiselt tööjõu sissetoomisele, meeldib see meilevõimitte.Ka tööandjate hääl on ses
osas muutunud järjest nõudlikumaks javaljemaks.Ainuüksi IT-sektor on välja käinud, et kolme aasta jooksul ollakse valmistööle võtma 6500
inimest.
Tõsi, võrreldes olukorragapaar-kolm aastat
tagasi on Eesti rändepoliitika muutunudnatuke leebemaks.Kasutades talupojarahvale omast
maalähedast analoogiat võib öelda, et kui meil
varem oli karjavärav kinni, ainult väike pilu oli,
siis nüüdolemeseda väravat natuke rohkem lahti
teinud. Et karja sisse lasta. Aga ainult natuke.
Statistika järgi on umbes 10%sisserännanutest n-ö eristaatusega siia tulnud kas siis mingid nõunikud, Euroopa sinise kaardi omanikud
või tippspetsialistid. Teisisõnu nende kategooriate esindajad, kelle siiatoomise üks tingimus on
neilekeskmisest kopsakama palga maksmine.
Tegemist on kõrgemakvalifikatsiooniga inimestega, keda meil on hädasti vaja. Neid tulimullu
alla 100inimese.
Probleem on selles, et meil ehk siis Eesti riigil on tunne, et kõik hirmsasti tahavadsiia tulla. Et meil on mõnus kliima, head palgad, lahke
sotsiaalsekindlustatuse süsteem ja lihtnekeel.
Oleks viimaneaeg hakata taipama, et häid inimesi on maailmas vähem, kui on nõudlus nende
järele.Käib globaalne jaht talentidele, sest kõik
tahavadandekaid inimesi endale.Kasutades taas
karjavärava juttu,peaksime mitte lihtsalt selle värava täiestilahti tegema, vaid minema jaise
needlambukesed väljastkarjamaalt kinni püüdma. Kusjuures me konkureerime väga suurte ja
tõsiste tegijatega(London, Silcon Valley jne).

−

−

−

Raul Eamets
Tartu Ülikooli majandusprofessor

Oleks viimane aeg
taibata, et
häid inimesi on
maailmas
vähem, kui
on nõudlus
nende järele.

Värbamiseks Eesti välisagentuur. Üks võima-

lus on luua näiteks seniseEASi ja töötukassa
(EURESi süsteemi) baasil n-ö Eesti välisagentuur,
mis tegeleks meie ettevõtete vajadustest lähtudeskonkreetse tööjõu aktiivse otsimise ja värbamisega välismaalt. Agentuuriloleks oma kontorite võrgustik meilekultuuriliselt sobivates japoliitiliselt vastuvõetavates riikides. Kui tundub,
et sellise agentuuri loomine mõne üksiku IT-fir-

Loe

ma tarbeks on liiga kulukas, no hakkame siis teatud tasu eest inimesi värbamaka Lätti jaLeetu.
Neil on täpselt samadprobleemid, mis meil, isegi hullemad.Lisaks ei vaevle tööjõupuuduses Eestis ainult IT-sektor.
Agentuur võiksühtlasi tegeleda tudengite värbamisega. Üks väga mõistlik viis Eestisse lojaalset välistööjõudu tekitada on õpiränne. Häda on
selles, et praegu on sihtturud kaugel ja väga raske
on ainult motivatsioonikirjade või Skype’i kaudu
välja selekteerida sobivaid tudengikandidaate.
Samas oleks välistudengite arvu kiire kasv hädavajalik ka Eesti kõrgharidusturu konnatiigistumise vähendamiseks.Ainultrahvusvahelistumine aitab tõsta meie kõrghariduse kvaliteeti.
Dokumentidekontroll ja kandidaatide sõelumine oleksefektiivsem asukohariigis. Ülikoolid
ise paraku ei jõuarahaliselt kvaliteetset välisvõrgustikkuvälja arendada. Jakas peaksidki, kui me
püüdleme dubleerimise vältimisepoole jaoleme
vastutusvaldkonnadkõrgkoolide vahelära jaganud. Seega aitaks nimetatud agentuuri loomine
leidameieettevõtetele vajalikku tööjõudu ning
tudengikandidaatide värbamisekaudu tuua siia

potentsiaalseid valgekraesid.
Kust aga selle kõige jaoksraha saada? Nagu

mainitud, tegelevad juba praegu osaliselt selliste
asjadega EAS ning töötukassa. Tõsi, viimase puhulräägime passiivsest vahendamisest EURESi
süsteemi raames, mis aitabmeieinimestel välismaaletööle minna, lisaks nõustab ja jagab infot.
Vaja on paradigma muutust. Me ei peaks mitte
vahendamatööjõudu, vaid värbama. Olemaaktiivsed, sest kui sedaei tee meie, teevadsedateisedriigid, japaraku kaotame siis ka enda andekad inimesed.
Hea näide on taanlaste work-in-Denmark, mis
on kombinatsioon meie töötukassa jaCV Keskuse tüüpi andmebaasidest.Koostöös ettevõtjatega
kaardistatakse nende vajadused ning oma kontaktide javõrgustike kaudu leitakse vastavad inimesedmis tahes maailmajaost.
See on kallis, arvavad poliitikud. Tõenäoliseltküll, samas on kõik juprioriteetide küsimus
(meenutame kaitsekulutuste tõstmist). Ja miks
üldse arvatakse, et Eesti majanduse konkurentsivõimetõstmise lahendusedpeaksid odavadolema? Peatselt avaneb uus ELi eelarveperiood, see
on kindlasti üks võimalus, millekaudu sellist
ideedrahastada.
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Allegrot vajame enam kui Rail Balticut

LOE WWW.ÄRIPÄEV.EE

Praegu räägitakse, et Rail Bal-

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222

Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099

Tellimineinternetis:
www.aripaev.ee/tellimine

Äripäeva tellija eelised – ostukeskkond privileeg.aripaev.ee ja
soodsaim võimalus soetada Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress
Toimetus võtabendale õiguse kirju ja
kaastöid vajadusekorral lühendada. Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes
Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid, fotod, teabegraafika (sh päevaka-

jalisel, majanduslikul, poliitilisel või religioossel teemal) on autoriõigusega
kaitstud teosed ning nende reprodutseerimine, levitamineningedastamine
mis tahes kujul on ilma ASi Äripäev kir-

jaliku nõusolekuta keelatud. Kaebuste
korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda Pressinõukogusse, pn@eall.ee või tel
(372) 646 3363.

ticuabil saab kiiresti Eestist
Berliini. Aga see tundub sama
ahvatlev, nagukoduarvutite algajal räägiti, et nendest saab
vaadata toiduretsepte ja sõprade telefoninumbreid.
Peaminister Ansip ütles, et
Rail Baltic on poliitiline projekt,millega tahetakse siduda
Eestit ülejäänud Euroopaga. Seda see kindlasti on, sest Berliini
saab ju lennukiga paari tunniga jakaubavedu Eestist Euroopasse toimub juba praegu kenasti cargo ei nurise, isegi kui
nende tee sihtkohta on mingil

−

Mikael Orkomies
OÜ Excedea

partner

määral pikem. Igatahes kõige
ausam hinnang RailBalticu oodatavakasu kohta tundub olevat: “Eks iga korralik logistiline
toru leiab oma kasutuse esimese kümne aasta jooksul.”
Võtame Soomest snitti. Tege-

Kuni Venemaa ei ole
Shengeni viisaruumis, oleks sellisel
rongil tugev konkurentsieelis.

likultoleks EestilRail Balticust
rohkemgi vaja oma Allegrot.
See viiks reisijad sarnaseltHelsingi−Peterburi ühendusega alla nelja tunni TallinnastPeterburi. Passi-ja viisakontroll toimuks rongis. Nii et tuled jaama 10 minutitenne rongi väljumist ning nelja tunni pärast

oledPeterburikesklinnas! Juhul, kui elad Rakveres või Narvas, on reis veelgi kiirem.
Senikaua, kuniks Venemaa
eioleShengeni viisaruumis,
oleks sellisel rongil tugevkonkurentsieelis turistide jaärimeeste hulgas. Mõeldes Eesti
kasutamata võimalustele, tundub Eesti oma Allegro olevat
vajalikum kui RailBaltic. Pakun, et justAllegro kaasa toodud Soomest Venemaalereisimise lihtsus on tõstnud märgatavaltsealsete väikeste jakeskmise suurusega ettevõtete huvi
Peterburi vastu.
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LUGEJA LEMMIKUD www.äripäev.ee
PANORAMA CITYEI LEIDNUDPIISAVALT

ÜÜRILISI. Panorama City kaubanduskeskuse rajamine Lasnamäele jäikatki, kuna

üürilepinguid õnnestus kaupmeestega
sõlmida liiga vähe, ütles E.L.L. Kinnisvara
juhatuse esimees Aldo Dapon.
KUIDAS KIIRESTI UUS VÕÕRKEEL OMANDADA? Võõrkeele õppimise puhul on oluli-

ne lähtuda oma huvidest jahomsest kee-

leoskuse vajadusest, räägib kaks aastat
tegutsenudEmbassy of Educationi üks
eestvedajaOtt Ojamets, kes on välja töötanud võõrkeelte õppimise uue meetodi.
JÜRIMÕIS: JUMAL TÄNATUD, ET ASI ON
KOHTUS. Letofin Tradingu endise nõukogu liikme Jüri Mõisa sõnul on tal hea
meel, et ettevõtte kriminaalasi on jõudnud kohtusse.

11. veebruar 2014 ÄRIPÄEV
toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-post vilja.kiisler@aripaev.ee

EDUKAS EESTI

Äriteenused

Tiiger, nüüd hüppa nutikalt

TEL 667 0105, reklaam@aripaev.ee

Võimaluses internetti kasutada olemetublid Euroopa
keskmikud ja nutiseadmetes
tuntavalt maas nii põhjanaabritest soomlastest kui ka teis-

Valdo Kalm
EMT juhatuse esimees

test Põhjamaadest.

Internetikasutuseltoleme
jõudnud 80% juurde, kuid kui
nutiseadmeid on Põhjamaades
kasutusel 60% ümber, siis meil
kõigest 37%. Et me ei jääkspraegusel m-ehk nutiajastul oma
arengus seisma, vajame uut
tõuget.

Maailm taskus. Oleme jõudnud ajastusse, kus “arvutimaailma” sisenemine on lihtsam
kui kunagi varem. Arvuti mahub nutitelefonina põue-või
püksitasku. Arvuti abil saame
kasutada kõike seda, midanutiajastul on pakkuda argised
e-teenused, suhtlus lähedastega, tegeleda tööasjadega, veeta
jõudehetke.
Ka teenuste näol pakub nutiajastu argielu mugavamaks
korraldamiseks kümneid võimalusi. Pea iga kuu tuleb uudiseid nutiseadmetel põhinevate teenuste jarakenduste kohta. Näiteks reaalajas edastatav
transpordi-ja ilmainfo. Või ekiirabi: jubapoole aastapärast
kuvatakse kriitilises seisus inimese juurde sõitnud parameedikule patsiendi terviseinfo
kaasasolevasse tahvelarvutisse.
–

Kutsume nii avalikku kui ka erasektorit
nutihüppes kaasa
lööma.

Ja e-teenusedpole ainult Eesti-sisesed, vaid muutuvadpiiriüleseks jaühildatavaks. Eesti jaSoome hakkavad riiklikul
tasandilkoostööd tegema, et
Eestis ladusaltkäibes olevad eteenusedüle riigipiiri toimima hakkaks. Nii saaks näiteks
Eestit külastav soomlanekodumaalvälja kirjutatud digiretseptiga siinsest apteegist ravimit osta, javastupidi.
Võib tunduda, et see kõik on
Kuid äriseenesestmõistetav.
ju
me unusta: nutiseadmetekasutajaid on vaid veidi üle kolmandiku telefoniomanikest.Kaks
kolmandikku on aga neid, kes
ühiskonna nutihüppes väikest

järeleaitamistvajavad. Neid harides ja koolitades, samas ka
lihtsalt kasutatavaid ja soodsa
hinnaga nutiseadmeid pakkudesloomeeeldused uueks tiigrihüppeks, seekord siisnutihüppe näol.
EMT plaanib jõuda aasta lõpuks 55% nutiseadmetekasutajani meie võrgus. Selle aastaga tahame Skandinaaviale järele hüpata ning kutsume nii avalikkukui ka erasektorit selles
nutihüppes kaasa lööma.
Turvalisus. Oluline pole mitte ainult seadmetekasutamine,
vaid turvalinekasutamine. Riik
jaerasektor on ka sellekseeldusedloonud:käivitatud on projektNutikaitse 2017 eesmärgiga, et vähemalt70% inimesi kasutaks oma nutiseadmeidturvaliselt ning turvalist kasutust
võimaldavaMobiil-IDkasutajatehulk jõuaks300 000 inimeseni.
Tiigrihüppe ajaga võrreldes
on nüüdka hoojooks oluliselt
lühem ning lati ületaminekergem.Võtkem siis edukama Eesti nimel eesmärgiks olla nõu ja
jõugaabiks igaühele, kes soovib
hüpata nutiajastusse.
ARTIKKEL ILMUB TALLINNA KAUBAMA-
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Loome Eesti miljonäride

ettevõtlusakadeemia
Teen ettepaneku asutada ettevõtlusakadeemia, mille raames õpetaksid meie kodumaa
self made miljonärid Eesti
noortele miljonäriks saamise
mõtte-ja teguviisi nende endi kaasabil loodud praktilise
koolitusprogrammi abil,mille eesmärk on tekitadausku-

Siim Kaevats

Masskampaaniad.neti tegevjuht

mus, kirg jaeeskuju.

Ettevõtlusakadeemialäbinudnoored julgeksid, suudaksid ja tahaksid võtta vastutust
ja kanda hooltEesti ettevõtluse käekäigu eest. Ettevõtlusakadeemia asutajaks, rahastajaks ja eestvedajaks saaks Eesti
Arengufond.
Ambitsiooni napib. Eesti on
rahvusvahelises võrdluses väikese sissetulekuga maa: maailma riikide võrdluses asume 61.
kohal jameie SKT elanikukohta jääb umbes 60% Euroopa Liidu keskmise tasemele.Rahvuslikku rikkust saab suurendada
ennekõike erasektori arengu ja
kasvuga, mis loob uusi töökohti jamaksutulu. Eesti tööealine
elanikkond on rahvusvahelises

Miljonäriks saamist
oskavad õpetada
need, kes on ise selleks saanud.
võrdluseshästi haritud, kuid
eestlaste ettevõtlusvalmidus ja
-ambitsioon jääb alla Euroopa
keskmisele.
Nii naguprogrammeerija,
arsti ja advokaadiametialased
oskused on õpitavad, on ka miljonäriks saamine õpitav. Kuid
üheskiülikoolis ei õpetata miljonäriks saamist sedaoskavad
õpetada vaid need, kes selleks
ise saanud.
Ettevõtlusakadeemiakoolitusprogramm ei seisneks mitte
–

ainult õpetuses, et kuidas teenida miljoneid, näiteks teades,
mida millal ostaja millal suure
vaheltkasuga maha müüa, vaid
eelkõige õigesmõtte-ja teguviisimuutmises. Alustuseks tuleb selgeks teha ettevõtluse põhiplussid: eelkõige võimalus teha seda, mis meeldib.Hea töö ja
õnnekorral võib rikkaks saada
kiiremini kui palgatööd tehes.
Eeskuju on olemas. Eeskujuks
tuleks võtta Räniorus tegut-

seva superkangelaste ülikool
Draper University, teadaolevalt

ainus mitteformaalseltäriharidust pakkuv ülikool maailmas,
kus sariettevõtlus, ebaõnnestumine jahulljulgus on uus normaalsus.
Suutes tekitada noortes
praktiliste tegevuste kaudu uskumus, kirg jaluua eeskujud,
saab self made miljonäri mõtte-ja teguviis uueks elustiiliks. ARTIKKEL ILMUB TALLINNA KAUBAMAJA, DANSKE BANKI, EMT, RAIDLA LEJINS
&
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TÕUSJA

LANGEJA

Nestle plaanib suurosaluse
L’Orealis rahaks teha. Enne tuleb
müügimeetodis kokku leppida.

Hispaania suurpank heitvat
silmaühele Austria pangale.

L’Oreal

Banco Santander
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VÕLG

Kuidas saada
võlast vabaks?
Muuda
harjumusi

Rainer Saad
rainer.saad@aripaev.ee

Tasub teada
10 hoiakut jaomadust, mis lubavad elada võlgadeta

1

Võib juhtuda, etkulud hakkavad tulusid ületama ja selleks, et ots otsaga kokku tulla, on vaja
võtta laenu. Paraku on aga võlg võõra oma.
Selleks, et võlgu vältida või neidoluliselt vähendada, tasub eeskuju võtta nendest, kellel võlgu pole. Olgu selleks siis sõber, pereliige võikolleeg tegelikult see polegi oluline, kes ta on, tähtis on see, et neil kõigil on ühiseid omadusi, mis
on aidanud võlgadest kas vabaks saadavõi elada
võlavaba elu.
Järgnevadkümme ühistomadust on neil inimestel, kes on suutnudkas võlgadest vabaks saada või elada üldsegi võlavabalt.
–

PÖÖRA TÄHELEPANU
ÜKSIKASJADELE. Tasub

hoida silma peal kõigel, millele iga kuu raha läheb.
Näiteks võib juhtuda,et mõni
kliendikaart võtab automaatselt
iga kuu teie kontolt teie teadmata raha. Ka tasuks luubi alla võtta kulutused, sest kui kulud kipuvad ületama tulusid, tuleb
oma raamatupidamine üle vaadata. Teinekord võib eelarve tasakaalustamist aidata ka väikeste üksikasjade muutmine. Kui
elatakse üle oma võimete, on
oluline alustada eelarve ülevaatamist juba täna.

2.

OLGE ISE ASJADEGAKURSIS. Kui soovi-

te saavutada kontrolli oma rahaasjade üle, tuleb olla
teadlik sellest, mis teie rahaga võib tulevikus juhtuda,kuna
vaid siis saate end kindlamalt
tunda. Inimesed, kes elavad võlavabalt, teevad ise selles küsimuses kodutöö ära.

3.

TEESKLE, ETTEENID VÄ-

HEM. Isegi sügaval võlgades olles saab oma

olukorda muuta sellega, kui
mõelda rahast pisut teistmoodi.
Näiteks kujutage ette, et teenite
praegusest 10%, 25% või lausa
50% vähem. Tehke endale selle järgi eelarve. Alguses ei pruugi see kerge olla, aga kui saate
harjumustest võitu, jääb teil iga
kuu raha rohkem säästmiseks
järele. See aitab teil maksta kas
vanu võlgu, säästa pensioniks,
mõneks suuremaks ostuks või
siispanna raha kõrvale lihtsalt
mõneks hädaolukorraks. Selline käitumine aitab luua finantsvabadust ja rohkem võimalusi
tulevikuks.

4.

MÕTLE TULEVIKULE,

PLANEERI. On ju tore
minna palgapäeval

kohe poodi suuremaid oste tegema, aga enne seda tasuks
oste planeerida. Ära mine kohe
esimesse ettejuhtuvassepoodi,

vaid vaata erinevaid pakkumisi. Internet võib siin olla suureks
abiks. Teinekord võib internetist ostes säästa kuni pool kauba
hinnast. Lisaks aitab planeerimine jõuda ka paremale selgusele,
kas ja miks üht või teist toodet
üldse vaja on.
ÄRA KARDA NÕU KÜSIDA. Ärge kartke küsida
nõu inimestelt, kes on
suutnud osta endale uue auto
ilma võlgu võtmata või säästa
suurema summa raha. Kindlasti
on neil häid ideid.
SÄÄSTA. Need, kes
peavadiga kuu maksma laene või liisinguid, teavad, et raha peab tagasimaksmise kuupäeval kindlasti
kontol olema. Muidu võib pank
ühendust võtta ja küsida, kuhu
raha jäi. Aga kuidas oleks, kui
suhtuda oma säästmise kontosse sama tõsiselt nagu liisingu tagasimaksmisesse? Kanda säästmiskontole iga kuu mingi sum-

5.

6.

ma, nii et mõne aja jooksul koguneb sinna juba suurem summa. Selline sammhaaval kogu-

mine aitab tulevikus rohkem rahalist vabadust saavutada.
LOO ENDALE EESMÄRGID. Lihtsam on säästa,
kui teate, milliste eesmärkide poole püüdlete. Näitekskui tõesti tahate endale
osta uut arvutit või sõita puhkuseks soojale maale, on juba eesmärk olemas. See aitab sissetulekut paremini planeerida.

7.

8.

ÄRA KARDA ÖELDA EI.

Väikesed igapäevased kulutused võivad
olla märkamatud, aga kui liita
kuu jooksul kokku kõik õhtusöögid, lõunasöögid javäljaskäimised, võivad kulud paisuda väga
suureks. Võlast vabad inimesed
eikarda öelda “ei” õhtusöögile
sõpradegavõi lõunasöögilekolleegidega.Toredaks aja veetmiseks eipea alati raha kulutama,
kohtumiseks võib valida ka ja-

NUMBER

15

ELEKTER

VALUUTA

INTRESS

Eratarbijad peaksid arvestama
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Eurot mõjutavad poliitilised
mured euroala suurimates
riikides.

Euroopa Keskpanga baas-

Nord Pool Eesti

EUR/USD

35,86

1,3638

-7,91%?

21

intress on rekordmadalal 0,25
protsendil.

Euribor6kuud

0,390%

+0,47%?

-0,001?

100

1,345

80

1,310

60

0,350

1,275

40

miljardit eurot võib olla kapitali puudu Itaalia
pankadel, hindas sealne keskpank.

0,375

0,325

1,240

20

02

04

06

08

12

10

02

02

04

06

08

10

0,300

12

02

04

06

08

12

10

reklaam

RAHA

SÄÄSTMISEpõhitõde

on hoida silma peal
kõigel, kuhu raha läheb. FOTO: VEIKO TÕKMAN

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius %
keskmiselt
kuu
püsijäägilt
kuu jäägilt

pank

1kuu

2 kuud

3 kuud

tähtajaline hoius %
9 kuud
1aasta

6 kuud

2 aastat

3 aastat

min summa

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank

0,05
0,05

(3)

Citadele Pank

-

0,10
0,25
0,10

-

Versobank

0,05

DNB
Krediidipank

0,10

0,10
(7)

0,40

0,20

-

0,01

-

-

BIGBANK

0,15
0,30
-

0,50

0,20
0,35

0,40
0,60

0,50/1,5
0,70

0,30

0,60

0,70

1,20

1,30

1,30

0,60

0,90

1,50

1,80

2,10

2,30

0,25

0,40

0,55

0,15

0,25

0,30

0,55

0,75

0,15

0,20

0,25

0,40

0,40
0,45

-

BIGBANK

-

-

-

-

-

BIGBANK

-

-

-

-

-

pank

1 kuu

2 kuud

3 kuud

6 kuud

9 kuud

1aasta

min summa

0,15
0,10

Versobank
DNB

0,30

Krediidipank

0,15

0,10

0,25
-

0,30
-

0,20

0,70

200
200

-

-

0,80

0,90

1,00

1,20

1,20

0,40

0,45

0,50

1,50

0,40

0,45

0,50

1,50

0,45

0,50

0,55

1,55

CITADELE PANK Roosikrantsi 2, Tallinn,

tel 770 0000, faks 770 0001,

Kontakteeruge pangaga

Citadele Pank

0,90/1,9
1,20

150
350
300
100/200(4)
300-1500
1500-30 000
üle 30 000

Pankade kontaktandmed

tähtajaline hoius %, USD

Danske Bank
Tallinna Äripank

0,70/1,7
1,00

0,25

0,55

0,70

0,85

200

0,30

0,60

0,70

1,20

0,40

0,70

1,20

0,15

0,30

0,40

0,50

200
500
300

0,30

0,55

0,70

0,90

100/200(4)

1,50

e-post: info@citadele.ee
BIGBANK Rüütli 23, Tartu, tel 1333,
faks 737 7582, e-post: bigbank@bigbank.ee,
www.bigbank.ee
VERSOBANK Pärnu mnt 12,Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501

Tartu mnt 10,Tallinn,
tel 686 8500, faks 686 8501,
e-post: info@dnb.ee, www.dnb.ee
EESTI KREDIIDIPANK Narva mnt 4, Tallinn,
tel 669 0941, faks 661 6037
TALLINNA ÄRIPANK Vana-Viru 7, Tallinn,
tel 668 8066, faks 668 8065
DNB PANK

kursid on päeva jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduseklientidele; (4) kontoris; (7) päevalõpukontojäägilt

BÖRS

Äripäeva uudisveeb
põllumeestele

aktsia

pollumajandus.ee

Euroopa Keskpank
EUR/RUB

8,8457

47,4027

lutuskäigu pargis. Koosviibimine eipea olema alati kallis ja ku-

lukas.

9.

SULARAHAGA ARVELDAMINE VÕIB MUUTA
ARUSAAMIST RAHAST.

Ükskõik, kui suur ost pangakaardiga teha, läheb kaart alati rahakotti tagasi. Sularahaga nii pole,
sest kui ost on tehtud, on ka
raha läinud. See võib muuta teie
arvamust raha väärtusest, sest
kui see on rahakotist läinud, siis
enam seda pole.

Võlast vabaks
saamine nõuab
praeguste halbade
harjumuste muutmist
ja mugavustsoonist
väljatulemust. Vaja
on uusiharjumusi
jakonstruktiivseid
lahendusi.
võlast vabaks saamise soovitusi jagab Credit.com

10.HINDA

KOGEMU-

SIROHKEM KUI
ASJU. Võlast va-

bad inimesed eikeskendu asjadele, vaid hindavad eelkõige kogemusi. Sõprade ja perega koos
viibitud aeg on hinnaline,aga
kas õhtuti töötamine selle nimel,
et nädalavahetusel perega kallisse restorani minna, on ikka
seda väärt? Selle asemel võiks
ju õhtuse töö ära jätta ja süüa
perega hoopiskodus.

Hiina jüaan
Hongkongi dollar
India ruupia

AUD

1,526

BGN

1,956

CNY

8,265

HKD
INR

10,579

85,039

JPY

139,260

CAD

1,506

KRW

1461,480

Leedu litt
Norra kroon

LTL

Poola zlott

Rumeenia leu
Singapuri dollar

RON

4,475

SGD

1,732

Suurbritannia nael

GBP

0,832

Šveitsi frank
Taani kroon

CHF

1,223

DKK

7,462

Tai baat

THB

44,750

CZK

27,547

Türgi liir

TRY

3,025

3,453

Ungariforint

HUF

310,880

NOK

8,358

USA dollar

USD

1,364

PLN

4,180

P/B

ROE

684
9 505

-

-0,70

0,33

Ekspress Grupp
Harju Elekter

1,080

-1,82

2,850

1,06

4 357
7 104

Järvevana
Merko Ehitus

0,676
7,890

-0,59
2,60

1 419
12 841

Nordecon
Olympic EG

1,050

-0,94

Premia Foods

1,870
0,740

-0,53
0,00

5 426
73 788
5 316

Pro Kapital Grupp

2,180

-1,36

Silvano FG

2,510

0,00

3 270
8 961

8,2

Tallink Grupp
Tln Kaubamaja

0,885

-1,12

5,470

0,37

67 381
15827

13,4

12,400

0,00

0,519

0,00

1,230

0,00

23 569
0
0

83,4

-310,4%
2,7%

2,27

8,0%
8,1%

0,78

9,4
9,7

1,37

0,75

10.02

Värvilisedmetallid

07.02

Nafta IPE, bbl

109,25

Nafta NYMEX,bbl

99,88

Mootoribensiin, t
Diislikütus, t
Kerge kütteõli, t

948,00

(1% väävel),

Põllumajandus

937,75
924,75

611,25

0,81
1,20

11,4

1,19

0,0%
3,8%
0,0%

11,6
376,6

28,8%
0,2%

3,34
0,81

5,3%
1,4%

-1,4%
21,1%

1,74

0,0%
10,0%

5,4%
11,9%
27,7%

0,80

-

14,9
11,1

1,72

1,59
3,06

0,0%
-7,4%

-

-

1,07
0,79

=

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE, USD/t
Kakao NYBOT, USD/t

sai seda lugu veebis lugeda juba

Nisu NYSE LIFFE, USD/t
Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

EILE KELL 18.43

Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga

136,85
439,80

2907,00
154,05
375,25

5,6%
6,4%
6,8%
0,0%
0,0%

viimase neljakvartali vahearuande(kui onolemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi(IAS)
kohase) konsolideeritud puhaskasumi põhjal

10.02
sulgemis-

muutus
eelm, %

P/E

P/B

divid.
tootlus

Grindex

9,55

0,00

6,49

0,80

Latvijas Gaze

9,87

-1,30

11,51

0,64

Olainfarm

7,90

0,00

8,20

1,92

Apranga
City Service
Invalda
Linas Agro

-

-

10.02

Vilnius
aktsia

-

sulgemis-

hind, EUR
2,91

muutus
eelm, %
-0,34

1,840

-0,54

3,400

-1,73

0,673

-0,15

1,140

0,88

0,310

3,68

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas
Snaige

0,447

0,00

TEO LT (Telekomas)

0,796

0,13

hind, EUR

muutus
eelm, %

P/E

P/B
-

9,7
-

4,8
-

18,1
-

14,3

divid.
tootlus

4,1

5,5

1,0

-

1,3

-

0,8

-

0,6

-

0,9

-

1,6
2,1

-

7,3

10.02

aktsia

P/E

P/B

divid.
tootlus

1719

AlmaMedia

3,05

0,66

12,1

2,5

Vask LME
Plii LME

7159
2135

Citycon

2,61

0,77

11,6

0,9

5,7

Elisa Comm.

19,55

0,98

15,6

3,6

6,6

14140
22250

Finnair
Fortum

2,70

0,00

17,12

0,06

12,6

1,5

-

2021,5

HKScan

3,80

1,88

12,0

0,5

2,6

Kesko
Neste Oil

30,67

1,09

17,6

1,3

3,9

15,25

1,67

1,3

2,5

Nokia
Olvi

5,46
28,50

4,10
0,04

18,1

PKC Group

25,42

3,04

42,7

3,1

2,8

Stockmann

11,82

-0,76

14,3

1,0

5,1

7,82

0,71

12,42

0,40

8,31

-0,42

Nikkel LME
Tina LME
Tsink LME

Väärismetallid
USD/unts, unts

nael 453,59 g

0,9%
3,2%

AlumiiniumLME

4,762

10.02

0,0%
0,0%

P/E arvutatud

USD/t

USD

divid.
tootlus

0,0%
9,4%
10,4%

-

12,8

Helsingi

Kütused

t
Maagaas Henry Hub, btu, USD

ÄRIPÄEVA TELLIJA

P/E

EUR

1,420

hind, EUR

BÖRSIKAUBAD

Masuut

Loe

käive,

0,607

aktsia

Tšehhi kroon

Jaapani jeen
Kanada dollar
Korea won

muutus
eelm, %

Riia

EUR/SEK

Austraalia dollar
Bulgaaria leev

sulgemishind, EUR

Arco Vara
Baltika

Tallinna Vesi
Trigon PD
Skano Group

VALUUTA

10.02

Tallinn

31,105 g

=

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

10.02
1274,17
1388,50

719,75
20,24

Stora Enso

UPMKymmene
YIT

-

-

-

-

-

14,6

0,5

3,1
3,6

1,1

3,3

-

-

1,8

-

0,9

4,8

1,5

9,0
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ÄRIPÄEVA
SEMINAR

KUIDAS
ÕPPIDA
KEELI
KIIRELT JA
TÕHUSALT?
Äripäeva

populaarseim
töötuba 100%
soovitusindeksiga!
25. märtsil
25. aprillil
20. mail

Tallinnas
Tallinnas
Tartus
Tallinnas

21. mail

29. aprillil
kell 9.30-16.40
Kaval Antsu talu
Tallinnas

Tartus

Eriti oodatud on spetsialistid ja
juhid, kes vajavad uusi teadmisi
ja energiat enda ja teiste
motivatsiooni käivitamiseks
ning hoidmiseks.

Töö ja

luues oma igapäevasesse ellu vastava keelekeskkonna. Võtmeks on inimesestkujundada teadlik jaennast juhtivkeeleõppija.
Tänu võõrkeeleoskustele suurem
võimalus leida põnevaid
väljakutseid kodu-ja välisriikides, tõusta karjääriredelil japanustada
enesearengusse.
Ettevõttel on oma
meeskonna keeleoskusi arendades
võimalik tõsta
konkurentsieelist,
parandada teeninduskvaliteeti, suurendada
müügitulemusi, laieneda
välisturgudele, leida uusi
kliente ja koostööpartnereid.

Töötuba toimub:
18. märtsil

TÖÖTUBA annabkätte kõik vajalikud
tööriistad võõrkeelte õppimiseks. Näitame,
kuidas õppida ise või panna oma meeskond
õppima ükskõik millist vajalikku võõrkeelt
lähtuvalt ettevõtte ja iseenda huvidest,

Töötoa viib läbi polüglott, keeleõpetaja, Embassy of Educationi asutaja
OTT OJAMETS.
Osalejad saavad kaasa keelemeetodi õpiku
“Esimene meetod:Keeled“ ja veebikeskkonna piiramatu kasutusõiguse.

Vaata lähemalt

www.seminar.aripaev.ee

Seminari soodushind on 99 eurot (+ km), hiljem kui 5 päeva
enne koolitust registreerujatele 149 eurot (+ km).
Lisainfo jaregistreerimine telefonidel 667 0020, 56 99 2025,
projektijuht Liina Lilleniit või www.seminar.aripaev.ee

Miks tuntud motivatsiooniteooriad enam ei tööta?
Kogemuslugu: motivatsioon ja raha.
Test: Töö ja MINA

ehitusuudised.ee
13. märts

Original Sokos Hotel

Mina ja
MINA, minu soovid ja minu toredam elu
Kogemuslugu: kuidas saada ja kasutada käivitusenergiat?
Eksperiment: Mida meie keha räägib?

lood

LEMMIKLEKTORI LOENG:
MIDA ARVESTADA EHITUSE

STANDARDLEPINGUS
TÖÖVÕTJA
ETÜ 2013

Kaks isiklikku lugu

~

SEISUKOHAST?

olukordadest,

milles toimetulekuks
tuli rakendada
kogu jõud.

Teemad:
enne

koolitust

Lisainfo

ja

registreerujatele
149

telefonidel

registreerimine

projektijuht

Liina

Lilleniit

eurot

667

ii..

(+km).

0020,

56

99

2025,

AMpSCV

või
www.seminar.aripaev.ee

irtS

Oi

ehitu5uudised.ee

13.

märts

OriginalSokos HotelViru

LEMMIKLEKTORl

Milliseid

psühholoog ja füüsik ANU VIROVERE
Mentor Inspira treenerid RUTA PÜVI ja ANTI VALK
motivaator.ee treener ja tuntud blogija KAIDO PAJUMAA

bioresonantsidagnostika spetsialist KÄTRIN KARU
psühholoogiaprofessor MARE PORK

??????

ETÜ

sätteid

LOENG:

peaks

töövõtja

on Eesti üks juhtivamaid Eesti ja

FIDIC töövõtja üldtingimustega lepingutele ja
riigihangetele spetsialiseerunud
varasema

ETÜga?

vandeadvokaat ????? ?????????

pastor ANDRUS MÕTTUS
Saku õlletehase juht MARGUS KASTEIN
Info: www.bestsales.ee

Registreerimine:
aira.tammemae@aripaev.ee,tel 502 5548

ÜLLATUSKÜLALINE

registreerumisel kuni 4. märts

??????????

??? ?????

(km-ga 202,8 eurot) või kuni

kohtade täitumiseni. Tavahind soodushinnaga kohtade arvu täitumisel ja alates 5. märtsist
199 eurot (km-ga 238,8 eurot).

Lisainfo jaregistreerimine: sulev@ehitusuudised.ee, tel 667 0234.

investeerimisfondid INVESTOR 23
Dow Jones
JonesUSA
USA

OMX Stockholm

OMXHelsinki
OMX
Helsinki

15 875,48

1318,75

2861,52

-0,05%?

+0,42%?

EPIII
EPI
II samba indeks

155,38

+1,05%

?

17000

1400

2800

160,0

16000

1300

2550

157,5

15000

1200

2300

155,0

14000

1100

2050

152,5

13000
02

1000
04

06

08

10

02

12

1800
04

06

08

10

12

+0,13%?

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2014
toimetaja RometKreek, tel667 0192, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

150,0

02

04

06

08

FONDID

10

12

02

04

06

08

12

10

07.02

AS SEB Varahaldus

reklaam

ost

müük

SEB Energiline Pf, EUR

0,727

0,734

0,734

6,42

-1,13

0,89

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,887

0,896

0,896

2,76

0,67

-1,00

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,824

0,833

0,833

3,43

-0,15

0,78

1,41

5,71

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,959

0,969

0,969

4,30

-0,42

1,80

0,80

5,74

15078 406,22
296499 605,17

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,910
1,140

0,929
1,163

0,920
1,151

8,26
3,15

-1,98
-0,08

1,88
1,61

-0,85
1,43

10,85
4,96

14 178 271,60
11 461 538,71

1,521
106,131

1,521
107,192

1,521
106,131

2,29

1,060
2,780

1,470
2,590

5,050

6,960

386 560 000,00
331 550 000,00

SEB Strategy Defensive Fund

105,699

105,699

105,699

SEB Strategy Growth Fund

108,738

109,825

108,738

SEB Strategy Opportunity Fund

106,702

107,769

106,702

NAV

riski-

aste

07.02

Avaron Asset Management
ost

müük

NAV

riski-

%

aasta

aste

algusest

tootlus (p.a)

Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR

11,45

11,68

11,45

8,15

-0,39

12 kuud
8,26

Avaroni Privaatportfell B,EUR
Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

14,22

14,22

14,22

2,85

0,91

6,65

11,13

11,13

11,13

3,64

1,36

5,90

3 aastat

5,02

fondi maht

%

5 aastat

1,81

-

-

-

33 363 387

7 091 773
6 348 933

06.02

Compensa Life
ost

müük

NAV

riski-

aste
Kasvuportfell, EUR
Võlakirjaportfell, EUR

-

-

-

-

1,42
11,91

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

-

-

12 kuud
6,70

3 aastat

1,00
0,20

0,90

3,00

fondi maht

%

5 aastat

2,30

19,20
-

5 847 868
680 175

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

Vahendatavad Fondid
SEB Corporate Bond Fund, EUR
SEB Strategy Balanced Fund

07.02
NAV

riski-

aste
Danske Pension 25, EUR
Danske Pension 50, EUR
Danske Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

fondi maht

%

12 kuud

3 aastat

0,98

0,99

0,99

2,70

0,37

3,92

2,55

4,50

11 395 042

1,15

1,16

1,16

3,63

0,03

4,88

2,15

5,63

0,88

0,89

0,89

2,05

0,54

2,44

2,90

3,49

162 270 810
3 702 912

1,52

1,50

5,71

-0,68

7,83

3,01

9,20

3 486 684

0,78

0,77

2,56

0,55

2,09

2,59

1,49

0,76

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondidekohta

5 aastat

256 357

on avaldatud veebilehelwww.danskecapital.ee.

07.02

ERGOFunds
ost

müük

NAV

riski-

%

aasta

aste

algusest

tootlus (p.a)
3 aastat

*

Vahendatavatefondide tagasivõtmis-ja väljalaskehindusaab vaadata

ERGO Pensionifond 2P2, EUR

0,92
1,14

0,93
1,15

0,93
1,15

1,62
3,90

0,79
0,07

5 aastat

ERGO Pensionifond 2P3, EUR

0,66

0,66

0,66

5,39

-0,38

6,60

-0,28

ERGO Pensionifond 3P1, EUR

0,89

0,91

0,90

4,33

0,16

6,22

2,12

ERGO Pensionifond 3P2, EUR

0,92

0,94

0,93

5,86

-1,38

5,49

ERGO Pensionifond 3P3, EUR

0,89

0,91

0,90

7,58

-1,22

7,65

ost

müük

1,42

1,44

1,44

3,51

1,37

12 kuud
4,35

2,78

10,10

1,13

1,14

1,14

2,42

1,20

3,44

3,67

9,06

2,95
1,17

4,25
8,35
-

-

1,02

-

-2,13

-

NAV

riski-

aste
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR

3,79

12 350 432,69
55 474 590,42

-

-

-

1,750

1,590

5,900

5,510

4,490

4,330

-

-

-

-

-

-

-

-

329 420 000,00
224 240 000,00
335 280 000,00

www.seb.ee/fondikursid. Fondidemahud on seisuga

info@gafm.ee, www.gafm.ee
ERGO FUNDSAS A. H. Tammsaare tee 47, Tal-

linn, tel 610 6500, faks 610 6501, funds@
ergo.ee, www.ergo.ee

LHV VARAHALDUSAS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
NORDEA PENSIONSESTONIA AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn
15010, tel 665 6565, faks 665 7122, fondid@
seb.ee, www.seb.ee

AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,

tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
DANSKE CAPITALAS Narva mnt 11, Tallinn 15015,

tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@danskebank.ee, www.danskecapital.ee,
www.danskebank.ee

Maaklerifirmad
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE

VERSOBANKAS Pärnu mnt 12,Tallinn,

Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee

tel 680 2500, faks 680 2501
DANSKE BANK Narva mnt 11,Tallinn,
tel 630 2104
SEBENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802

MANDATUM LIFE INSURANCEBALTIC SE

Viru
väljak 2, Tallinn, tel 681 2300, info@manda-

tumlife.ee,
www.mandatumlife.ee

330 581,72

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

3 aastat

riõigul

fondi maht

%

5 aastat
225 987 081
33602 898

42 831 602
53 255 559

1,18

1,20

1,20

1,86

0,71

1,42

3,68

7,53

1,25

1,25

4,33

1,59

6,56

3,22

10,77

Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

1,10

1,11

1,11

1,74

0,73

1,47

3,91

7,50

1,38

1,39

1,39

4,68

1,47

7,33

3,38

11,93

LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR
LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR

12,82

12,95

12,95

12,77

5,59

46,04

20,32

22,68

8,19

8,28

8,28

12,83

5,59

46,04

20,32

22,67

LHV Maailma Aktsiad Fond A,EUR
LHV Maailma Aktsiad Fond B,EUR

8,68

8,77

8,77

13,33

0,62

6,14

-1,67

7,70

-

5,55

5,60

5,60

13,32

0,62

6,14

-1,67

7,70

1 647 831

ost

müük

NAV

riski-

aasta
algusest

9 278 791
5 759 678

-

jiHjjaHEIi

30495 328

07.02

MandatumLife
aste

tootlus (p.a)

%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

Investeeringute haldusteenus:
117,57

116,99

116,99

Konservatiivne, EUR

116,00

114,85

114,85

Tasakaalustatud, EUR

116,03

114,32

114,32

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR

110,95

108,78

108,78

116,25

113,97

113,97

143,35

142,64

142,64

117,11

114,82

114,82

105,28

103,22

103,22

148,08

145,18

145,18

160,62

157,47

157,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,62

3,04

3,61

0,63

4,01

1,30

0,67

4,81

0,01

0,64

5,60

-1,97

0,66

6,37

-1,93

0,61

2,62

3,80

6,79

0,01

-4,05

-4,87

2,80

-0,50

-1,10

-6,58

Valmib koostöös advokaadibürooga \y ARMI
www.varul.cnm
Autorid:
Sander Kärson

Investeerimisportfellid:

Mandatum Life Nordic Equity Abs, EUR
Mandatum Life Europe Equity Abs, EUR

1,81

1 746 524,95
444 830,51
348 492,21

1,24

Mandatum Life Emerging
Opportunities Abs, EUR

5 aastat

-0,89

8 710 957,14
47 327 745,49

Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR

Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Global Food Abs, EUR

3 aastat

07.02

LHV Varahaldus

Turvaline, EUR

5–58, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks 664
4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee
ASGA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11,
Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402

fondi maht

%

12 kuud
1,52
5,01

ERGO Pensionifond 2P1, EUR

12 kuud

fondi maht

%

*

AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt

Danske CapitalAS
müük

tootlus (p.a)

Fondivalitsejad

Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 31.12.2013.Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 31.12.2013.

ost

aasta
algusest
%

-

-

-

-

-

1,40

1,54

-6,80

7,71

0,37

5,83

-0,22

9,51

käsiraamatu peatoimetaja
advokaadibüroo VARUL
advokaat

-

-

-

-

V

-

Anu Sander
advokaadibüroo VARUL
vandeadvokaat

07.02

NordeaPensionsEstonia
ost

müük

NAV

riski-

aste

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

Nordea Pensionifond A, EUR

0,96

0,97

0,97

5,66

-0,95

5,22

3,44

7,72

64 625 326,07

Nordea Pensionifond APluss, EUR
Nordea Pensionifond B, EUR

0,79
0,90

0,79
0,91

0,79
0,91

6,91
4,21

-1,57
-0,15

6,16
2,61

3,26
3,23

6,49

7 501 999,56
13 222 395,68

Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR
Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,82

0,83

0,83

2,73

1,37

1,67

2,9

4,81

1,18

1,21

1,19

9,50

-2,41

8,63

3,51

11,75

3,99

0,34

0,71

0,72

0,72

1,88

2 373 504,57
4 453 230,53
652 229,43

Martin Tamme, Jürgen Valter, Andres Vutt, Margit Vutt, Karin Jõks,
Kersti Soodla, Maivi Ots, Viljar Peep, Mare Tropp

Teemad: äriregister, osaühing, aktsias Its
07.02

Trigon Funds
ost

müük

NAV

aste

aasta
algusest

Arenevate Turgude Agrisektori Fond, EUR

83,41

85,96

85,11

17,55

2,54

Arenevate Turgude Finantssektori Fond, EUR

166,01

171,09

Balti Fond, EUR
Uus Euroopa Fond, EUR
Venemaa Top Picks Fond, EUR

14,08

14,58

169,39

13,66

-2,30

-4,39

-3,71

14,30

11,47

2,45

10,79

-5,07

10,03

24,98
17,09

25,86
17,70

25,36
17,35

10,46
16,82

0,93
-8,36

21,69
-17,17

9,79
-12,69

22,85
16,50

riski-

%

tootlus (p.a)

12 kuud
-6,96

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

-24,10

kasiraamat.

1247 467
4 263 511
1 807 731
59 253 464
6 650 110

Äripäev

ti

käsiraamat

info ja tellimine: BE7 DD99

TEGIJA TURUL

OMX TALLINN
52 nädalat

Gary Dugan: Pärast müügilainet on

Nr 28 (4922) 11.02.2014

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

828,19

näha isu Aasia ja Venemaa järele. Mingitkriisi ei ole, on vaid jutud.

-0,31%

.JL
850

900

850

800

750

700

02

Royal Bank of Scotlandi varahaldusüksuse Aasia investeerimisjuht teatas, et nemad mingit arenevate turgude kriisi ei näe ning firma

rikkad kliendid kasutavad võimalust osta odavnenud varasid.

TÕUSJAD

Kemira

11,07 EUR

+3,94%
Nokia

5,45 EUR

+3,91%
Nutreco

32,62 EUR

+3,52%
PKC Group

25,42 EUR

+3,04%
Tesla Motors

191,96 USD

+2,91%
F-Secure

2,15 EUR

+2,87%
Aktivistinvestor
Icahn leiab, et kui viia
Google’i suhtarv üle
Apple’ile, võiks viimase aktsia hind olla 1245 dollarit. Nii
saaks n-ö paari panna veel
teisigi ettevõtteid ja nende
suhtarvu näitude alusel kenasid suuri (või väikeseid)
hinnanumbreid leida.

USA börsidel tapeti
mullu edukalt karusid

P

ank Goldman Sachs on kokku
pannudindeksi, mis näitab,kuidas on läinudenim lühikeseks
müüdud aktsiatel, vahendas
Bloomberg. Lühikeseks müük tä-

hendab aktsiate müüki, mis müüjale eikuulu,
eesmärgiga need hiljem odavnedes madalama
hinnaga tagasi osta. Sisuliselt on see nagulaenatudaktsiate müük.Langusele panustajaid kutsutakse börsi žargooniskarudeks.
Karutapumasin töötas mullulaitmatult.Enim
lühikeseks müüdudaktsiate indeks, mis sisaldab
ettevõtteidalates Tesla Motorsist kuni Zillowsini,
tõusismullu 47%. See tähendab, et langusele panustajad kaotasidraha.
Miljardär ElonMuskielektrisõidukite firma
Tesla Motorsi vabaltkaubeldavatelaktsiatel oli
2013. aasta alguses lühikesi positsioone ehk panuseid langusele 33%. Aktsia oli tänavu 7. veebruariks tõusnud 451%,mis vähendas hinnalangusele panustajate huvi 18%.Kinnisvarahindadeveebilehe kompanii Zillows, milleaktsia on
eelmiseaasta algusest tõusnud 209%, lühikeseks
müüdud aktsiate arv kahanes 34 protsendilt 24
protsendile vabaltkaubeldavatestaktsiatest.

Lühikeseks müük nõuab julgust.“Isegi inimesed, kes soovivadkogu turunägemuses minna lühikeseks, tunnevadend veidi murelikumalt,” ütles U.S. TrustBank of America privaatpanganduse üksuse peastrateeg JosephQuinlan. “Sa ikkagi
ei lähe panustama tänavu 3%kasvava majanduse
vastu.Kui me näemekasvavat lühikest huvi, panustatakse suurelt, et asjad lähevad enne hullemakskui paremaks,” märkis Quinlan.
“Ausalt öeldes mittekeegi ei panusta suurelt
turu langusele, kuid ma ei tea, kui hea see on ettevaatava indikaatorina,” ütlesCommonwealth
Financial Networki investeerimisjuht Brad
McMillan. “Kuikõik ootavad, et midagi juhtub,
siis juhtubmidagi muud.”
Birinyi Associatesi rahajuht Laszlo Birinyi ütles, et investoridpeaksid muutma oma strateegiat, et olla 2014. aastal edukad.“Tänavune turg
ei ole nagu mullune, mis oli väga jätkusuutliku
liikumisega ilma suurema volatiilsuseta turg,”
ütles ta. “Näeme võimsat aktsiaturu volatiilsust.
See on turg, kus sa pead olemavalmiskauplema.”

26.–27.
Täpsem programm aadressil
akadeemia.aripaev.ee

Romet Kreek
romet.kreek@aripaev.ee

Sa ikkagi ei lähe panustama tänavu 3%
kasvava majanduse
vastu.
U.S. Trust Bank of America
privaatpanganduse üksuse
peastrateeg Joseph Quinlan.

AKTSIONÄRID

06

08

10

12

855,25
748,83

LANGEJAD

Apple’i aktsia võiks
maksta 1245 dollarit
Barronsi blogi vahendas Carl Icahni säutsumisi Twitteris, kus ta teatas, et arvestades samu
suhtarvunäite, mis on Google’il,peaks Apple’i
aktsia hind olema 1245dollarit.

Aktivistinvestor Carl Icahn püüab sundida
Apple’it ostma 50 miljardi dollari eest oma aktsiaid.
Investorid peaksid selle ettepaneku maha
hääletama, teatas InstitutionalShareholder Services. Ka Apple soovitabhääletadaIcahni ettepaneku vastu.
Icahn teatas jaanuaris, et suurendasosalust
Apple’is 500miljoni dollari võrra, 3,6 miljardile.
Detsembris ütles Icahn, et püüab sundida
Apple’it hääletusega ostma rohkem aktsiaid tagasi.
28. detsembri seisuga oli Apple’il 159miljardit
dollaritraha jaturustatavaid väärtpabereid.
iPhone’i tootja on ostnud pärast 28. jaanuari,
kui avaldati kvartalitulemused, oma aktsiaid tagasi 14miljardi dollari eest. Viimase 12 kuuga on
kompanii ostnud tagasi üle 40 miljardi dollari
eest oma aktsiaid.
Icahn säutsus ka, et Apple’i juht kinnitas, et tänavu tuuakse välja tooteiduutes kategooriates.
Wall Street eikuula sedaikka veel.
“Jätka tagasioste, Tim!” soovitas ta Twitteris
Apple’i juhile.“Sul on veel 145miljardit dollarit raha.”

-3,49%
Securitas B

66,55 SEK

-2,35%
DSV

169,80 DKK

-2,25%
ArcelorMittal

12,22 EUR

-2,20%
SAS

18,10 SEK

-2,16%
0,40 EUR

Nissanikasum
kasvas 57%

-1,71%

Nissan Motori majandusaasta kolmanda kvartali puhaskasumkasvas aastaga 56,8%, 84,3
miljardile jeenile, vahendas Reuters.

Ettevõttele mõjusid hästi nõrgem jeen ja paranenud müük suurimalturul Hiinas. Analüütikud ootasid57,1 miljardi jeenistpuhaskasumit.
Nissan taaskinnitas märtsis lõppeva majandusaasta 355 miljardi jeenisepuhaskasumi prognoosi. Analüütikudootavad suuremat, 364,2 miljardi jeenistaastakasumit.
Nissan on muutnud Jaapani kõige väiksema
kasumlikkusega autotootjaks.

KONFLIKTI
ENNETAMINE
JA JUHTIMINE

G4S

226,90 GBp

Outokumpu

TULEMUS

Koolitaja on dr TÕNU LEHTSAAR
Koolituse hind 449 eurot
(km-ga 538,8 eurot)

04

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

“Rahapõletus ahi”

Banca Monte dei
Paschi di Siena (asutatud 1472) vajab taas lisakapitali seekord 3 miljardit
eurot. Alles eelmisel aastal
Itaalia pank päästeti 4,1 miljardi eurose riigiabiga. See on
maailma vanim töötav pank.
Ärivigade eest ei pea tasuma
elu jätkubka selleta.
–

–

Kuidas konflikte
ennetada ja
ettetulevate
konfliktidega
tulemuslikult
toime tulla?

Info ja registreerimine telefonil 667 0100, elektronposti aadressil
akadeemia@aripaev.ee või koduleheküljel akadeemia.aripaev.ee

