LOGISTIKA

MAKSUD

Rehviärimehed
ei hooli
taaskasutusest

Tulevik ilma
deklaratsioonideta

Rehviliidu juhi Kaur Kuurme
hinnangul tuleks kehtestada karmimad abinõud, näiteks rehviaktsiis. ~10–11

Maksu-ja tolliameti juhi Marek Helmi nägemuses võiks Eestist saada esimene riik, kus info
edastamine maksuametile käiks automaatselt ja deklaratsioone pole vaja esitada. ~ 6–7
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Kinnisvara kullasoon

Nii mõnigi välis saatkonnale
pinda üüriv kinnisvaraomanik
tegutseb enam kui 50%
kasumlikkusega.
~
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AIN KIVISAARE juhitav Genex Invest annab Tallinna vanalinnas üürile

ruume kolme riigi

–

Jaapani, Kreeka ja Norra

ARVELDAMINE

VÄLISTURG

INVESTOR

Mati Kaal jääb
krediitkaardist ilma

Tšehhi majandus
kutsub investoreid

Investor Toomase
aasta algas rabedalt

Tallinna Loomaaia direktor Mati
Kaal tasus enda käsutuses ole-

Tšehhi on halvas seisus naabrite Poola ja Ungari kõrval silma paistnud hea majanduskasvu
ja soodsa investeerimiskeskkonnaga. Teisalt on poliitiline olukord
segane. ~8

Jaanuari börsipaanika ajal kaalus
investor Toomas isegi positsioonide pooleks müümist. Portfelli väärtus kõikus kuu Jooksul rohkem kui 15 000 euro vahemikus
ja lõpetas miinuses. ~16–17

va krediitkaardiga teenuste ja
kaupade eest, mille eest olnuks
õigem küsida arve. Tänavu on
plaanis see kaart sulgeda. ~3

–

–

–

saatkonnale. Firma rentaablus ulatus 50%ni.

FOTO: ANDRES HAABU

KOLUMN

Toomas Tamsar: Keset tuba laiutab
suur elevant, millest poliitikud pingsalt
mööda vaatavad.
Tööandjate keskliidu juhataja põhjendab, miks on sisserände soosimine Eestile
vältimatult vajalik. ~14

2 TOIMETUS

TEGIJA
Marek Helm
tahab deklaratsioonid kaotada
“Mina elan selle nimel, et Eestis jäävad
maksudeklaratsioonid ära esimese riigina
maailmas,” ütles maksuameti pea direktor
Marek Helm eile uuest suurest eesmärgist rääkides. Kohemaid leidus küllalt neid, kes olid valmis selle plaani auklikuks tulistama, aga suurte eesmärkide-

ÄRIPÄEV 2. veebruar 2016
toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-postvilja.kiisler@aripaev.ee

ga enamasti nii ongi. Iseenesest on ju riigil kõik andmed olemas. Miks mitte inimese ja ettevõtja elu lihtsamaks teha?
Rahulolematus e-riigi toimisega või õigemini nigela töötamisega on olnud tänavuse Eduka Eesti arvamuskonkursi põhiteemasid.

TÄNA ÄRIPÄEVA VEEBIS

Raivo Hein paljastab
riigimaffia olemuse
Kolmnurk partei–omavalitsus–riigivõim hävitab armutult
igaühe, kes soovib sellest maffia tunnustega süsteemist
välja astuda, kirjutab investor Raivo Hein kolmapäevases
kolumnis, mida saab veebis lugeda juba täna.Loe, kuidas

see salapärane Bermuda kolmnurk tekib, missugused seaduspärasused seal kehtivad ja mida see kõik inimesega teeb.
UURI ARIPAEV.EE-ST

INVESTOR Raivo Heinal on
kummalise tõve vastu ka
rohtu pakkuda.

PÄEVA FAKT
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protsenti vähem toodangut andsid Eesti tööstusettevõtted eelmisel aastal eelnenuga võrreldes. Toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses ning töötlevas tööstuses.

JUHTKIRI

Võtke pealegi meie vanad
maksud, meil on vaja uusi

TSITAAT
Äripäeva toimetuse meelest on IdaVirumaa tööpuuduse vastu kõige parem

rohi ikkagi turumajandus.
Juhtkiri 01.02

S

HOMME

ellal kui meie maksusüsteem
tundub äkki ootamatult atraktiivne nii soomlastele kui ka servast ameeriklastele ja mine tea,
äkki suudame Siim Kallase idee
järgi sellega koguni tervet Euroopatkõnetada pole me ise sellega enam ammugi rahul.
Äripäeva meelest on oluline mõista, et ma-

Kuidas tegelikult tuleks tapeeti korralikult
seina panna?
LOE ÄRIPÄEVAST

–

–

janduse struktuuri muutudes peab muutuma ka maksusüsteem. Eesti kontekstis tuleneb sellest vältimatult tööjõumaksude langetamise vajadus, sest Eesti on juba mitu aastat
teelkapitalimahukalt ettevõtluselt tööjõu-ja
teadmismahukale ja see on suund, mis saab
ainult süveneda, mitte taanduda.
Suurtel tööstusfirmadel pole küllaldast
ajendit Eestisse investeerida, kuigi näiteks IdaVirumaalvõiks ehk praeguses suurkoondamistejärgses seisus olla hea meel mõne suure
tehase Eestisse tuleku üle. Selle asemel edeneb
hoopis IT-sektor, mis eeldab eelkõige inimestesse investeerimist.
–

FotliaM.cmoal
Le

Oliver

©

Aju ei vaja betooni. Ajud ei vaja töötamiseks

10 aastase kogemusega

pakendiaruandluse eksperdid
Vaata www.toll.ee

Avaldame sügavat kaastunnet

Marget Riimile

ema surmapuhul.
AS Äripäev

mingeid kapitalimahukaid betoonkolakaid,
vaid korralikku palka. Palga käsitamine investeeringuna on Eesti ettevõtjatele viimaste aastate jooksul täiesti arusaadavaks mõtteks saanud, kuid praegune maksuseaduslik raam ei
soosi seda ikka veel üleüldsegi. TaaviRõivase valitsuse esialgu poole-ja peagi protsendine sotsiaalmaksulangetus on küll samm õiges
suunas, aga õige tilluke samm. Kirjeldatud paradigmamuutuse mõistminepeaks aga automaatselt tähendama sotsiaalmaksukiiret langetamist või siis sotsiaalmaksulaekehtestamist, mille vajadust Äripäev on juhtkirjades
põhjendanud palju kordi.
Soomlased tellisid uuringu, mis peaks näitama, missugune oleks sellise maksumudeli
mõju, kus reinvesteeritud kasumit ei maksustata. Muidugi on Äripäeval hea meel, kui Ees-

Eesti on teel
kapitali-

mahukalt
ettevõtluselt tööjõu-jateadmismahukale, sellest
tuleneb
tööjõumaksude langetamise vajadus.

ti maksusüsteem maailmas tähelepanu saab,
aga meie endi jaoks on see ikkagi juba eilne
päev.

Kui Eestis kehtestati reinvesteeritud kasumi maksuvabastus, kasvas Eestis ettevõtete puhaskasum ligi kolm korda. Mis vähemasti osaliselt tähendaska seda, et kui kasumi
pealt enam makse maksma ei pidanud, kadus
ka põhjus seda varjata. Ent vähemasti alguses
mõjus see ka investeeringuid soodustavafaktorina, ja investeeringuid vajas noor Eesti riik
nagu õhku.
Eesti vajab investeeringuid nagu õhku. Enam

see nii ole: investeeringud kahanevad jubamitu kvartalit järjest ja nende osatähtsus SKPs on
langenud 20 aasta kõige madalamale tasemele, kui kriisiaastad välja jätta.Põhjus on suuresti japeamiseltkõrgetes tööjõumaksudes.
Investeerida on nüüd vaja eelkõige inimestesse, st tööjõusse, mida paljudes sektoritest on
puudukarjuvalt palju, aga just see on kallis.
On veel üks põhjus, miks vähemasti Eestis
reinvesteeritudkasumi maksuvabastus enam
algse mõtte kohaselt ei toimi.Tegelikult pole
maksust vabastatud mitte investeeritud, vaid
välja võtmata kasum. See annab aga soovitule
otse vastupidise efekti: raha voolab Eestist välja kas välismaistele emafirmadele laenuandmise vormis või siis lihtsalt seisab kontol, sest
head ideed selle kasvamapanekuks ei ole.
Heade investeeringuideede puudumise üks
tunnusmärk on ohjeldamatu kaubakeskuste rajamine, millele annab tuge tarbija suhteliselt heas seisus kindlustunne. Sisetarbimine
ei saa aga Eesti turu väiksuse juures mingi tõeline kasvumootor olla. Suurt raha teevad ettevõtted, mis müüvad oma toodet või teenust
globaalsele turule.

Teadvustamine, et investeeringuid vajab
nagu õhkuka tänane Eesti, võiks jää lõpuks
ometi liikuma panna.

LÜHIDALT 3

Priit Raudsepp:
Julgen kahelda ettevõtja valmiduses
end maksuhalduri ees veelgi rohkem
lahti riietada.
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Advokaat maksude automaatsest deklareerimisest.

toimetaja Maire Kasemaa,tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
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Mati Kaalu krediitkaart suletakse.
Tallinna ametnike kulud luubi all
Virge Haavasalu

virge.haavasalu@aripaev.ee

Loomaaia direktori Mati Kaalu
käsutuses oleva krediitkaardiga maksti eelmisel aastal ka
teenuste ja kaupade eest Eestis,
mis oleks pidanud käima teist
teed pidi. Tänavu on plaanis see

kaart sulgeda.
Äripäev uuris, kuidas kasutas Kaal tema käsutuses olevat
linna krediitkaarti. Kaardi väljavõttest 2015. aasta tehingute
kohta nähtub, et kokku maksti
kaardiga veidiüle 4632 euro. Lisaks konverentsidele-seminaridele ja sellega seonduvatelekuludelevälismaalning erialastele
internetiostudelekasutati kaartika kodumaal teenuste-kaupade eest tasumisel.

TALLINNA loomaaia direktori Mati Kaalu (esiplaanil) krediitkaart

on kavas sel aastal sulgeda. FOTO: PEETER

sustuskauplusele Home4You
(435 eurot) ja K-Rautale (81,56
eurot). Lisaks Photopointi makKahtlust äratavad kulutused.
se üle 770 euro.
Kaal ei olnud Äripäevale
Mõni näide Mati Kaalukulutustest: makse ARKile (63,5 eurot), kommentaariks kättesaadav.
maanteeametile (61 eurot), auTalllinna linna finantsdirektor
tomüügifirmale Viking Motors Katrin Kendra aga ütles, et nad
analüüsisidKaalukäsutusse an(101,99 eurot); kaks makset si-

LANGOVITS

/

POSTIMEES

/

SCANPIX

tudkrediitkaardi kasutust javõisid tõdeda, et tegemist on olnud
loomaaia tegevuseksvajalike kulutustega.
Ta selgitas, mis peitub maksete taga: kahe loomaaia sõiduauto registreerimine ARKis,
autohooldus VikingMotorsis, vaheseinad Home4You kauplusest,

eripuhastusvahendid K-Rautast,
rajakaamerad jatarvikud Photopointist ning konverentside osalustasud ja majutused. “Muidugi oleks neid tehinguid saanud
ja tulnudki teha muid kanaleid
kasutades ehk esitatud tellimuse alusel saadud arveid tasudes,
milleks on linnalka võimalused
kõigile asutustele loodud,” nentis siiskiKendra.
Kendra sõnul on linna finantsteenistusel kavas teha ettepanek veebruari jooksul sulgeda viiest linna organisatsioonis kasutusel olevastkrediitkaardist kolm. “Seega jääks kasutusele kogu linna kohta kaks krediitkaarti, üks ettevõtlusametis
ja teine linnakantseleis.”

Uuelao- või

logistika-

on mõistlik riiulite ja
muu mööbli asendiplaan panna paika juba projekteerimisfaasis, kaasates
sellesse oma ala professionaa-

lid laosisustuse ja tõstukite
valdkonnast. Just sellisel meetodil saab efektiivseima ja
mugavaima tulemuse, sõnab
laosisustuse vallas üle 10aastase kogemusega Balti LaomeisterOÜjuht Silver Alamaa.

“Uue maja puhul on lihtne aitame kõige mõistlikumat lahendust välja töötada näiteks
–

arhitekti poolt antud põhiplaani alusel, võttes arvesse kõiki

kliendi soove ja vajadusi. Kõige
tõhusam on koostöö siis, kui
kaasatud on ka tõstukimüü-

ja, kes omalt poolt annab ette masinate töötamiseks vajalikud piirnormid. Kui riiulid ja

muu sisustus panna paika juba
enne maja lõplikku

projektee-

rimist, saab kindlasti minimaliseerida ruumikadu ningtõhustada hoone kasumlikkust,”
selgitab Alamaa, lisades, et vanemate hoonete puhul on küll
ruumide täpsed mõõdud, avad
ja planeering ette antud, kuid

AutoCADis erinevaid variante
läbi mängides leiab kindlasti
optimaalseima lahenduse.
Suurema koguse riiulite ostmisel tasuks kindlasti uurida, kas

lisariiuleid müüakse sama hinnaga, mis esimeses pakkumises on näidatud. Muidu võib

juhtuda, et klient seisab ebamugava olukorra ees, kus hilisemal samade laoriiulite ostmi-

“Tallinna ametnike viiest
krediitkaardist suletakse
kolm” pikemalt Tallinna ja ka
Tartu krediitkaardi poliitikast

www.aripaev.ee

sel ollakse sunnitud maksma
topelthinda. Erinevate tootjate
riiulid aga enamasti omavahel
kokku ei sobi.
“Kasutatud laomööbli ostmine

Eelkõige on Balti Laomeistri põhilised müügiartiklid aluseriiu-

Balti Laomeistri pikaaegse

lid, moodulriiulid ja vahelaed.
Ettevõte on sisustanud ruume
alates väikefirmade ladudest
kuni kombinaatide ja logistikakeskuste suurte laohooneteni
nii Eesti ja Soomes kui ka Lätis ja Leedus. Suuremad teos-

gistikaosakonna juhataja Alo
Bernsteini sõnul hindab Mecro
Balti Laomeistrit kõrgelt kui tugevat, hea valikuga ja tähtaegadest kinnipidavat tarnijat.

tatud tööd on näiteks: Alekon

tootjatega Leedus, Rootsis,
Saksamaal ja Hiinas. Praegu on
tarnijate nimekirjas 30 ettevõtet ning nende arv suureneb
pidevalt, et laiendada tootevalikut ning pakkuda klientide-

Cargo, Rakvere Lihakombinaat,
Hawaii Express Logistikakeskus,

Alter Elektrik Logistikakeskus,
Diivaniparadiis Logistikakeskus, Hesburger Logistikakeskus,
Kaitseväe Logistikakeskus, Lehepunkt Logistikakeskus, Printall AS jt.

on põhjendatud tuntud ja tugevamate kaubamärkide puhul.
Kindlasti tasub uurida teistelt
klientidelt tagasisidet ning ol-

Auto 100 ASile pakkus Balti
Laomeister laoriiulite paigal-

la kindel, et seda mööblit tootmisest maha poleks võetud.

paika mahuks. Autofirma ladu
on nüüd sisustatud nii kerg- kui

Vastasel korral võib hilisemate laiendusplaanide puhul tul-

la probleeme,” räägib Alamaa.
“Kuigi sageli tundub, et riiul on
riiul, on tegelikkuses laomööbli juures palju väikseid nüansse,
mida tasub tähele panna kõigepealt mööbli kvaliteet ja turvalisus ning kuidas riiuleid saab
kombineerida ja nende sügavusega näiteks mängida.”
–

dust ning arvutustöid, et riiulid
ka raskekaubariiulitega. “Ole-

me tehtud tööga väga rahul.

Nad aitasid palju kaasa mõelda
ja pakkuda meie tehtud projektile lisalahendusi, mille peale
ise esimese hooga ei tulnud, et
ka nii saab pinda optimeerida.
Märkida võiks vaid, et vähem

oleks võinud olla “tootmistolmu”,” ütleb ettevõtte varuosade müügidirektor Risto Sikk.

Sten Tamkivi palkas USA suursaadiku
Sten Tamkivi ettevõte Teleport palkas oma ridadesse erus diplomaadi Jeffrey D. Levine’i, kes on olnud ka USA suursaadik Eestis.
Levine’i tööülesandeks on parandada kasutajasõbralikkust. Nimelt aitab Teleport võrrelda elamistingimusi erinevates linnades
Ja piirkondades ning Levine’il on selles vallas suured kogemused,
kuna ta on elu jooksul elanud 17 kohas. Lisaks Eestile on ta töötanud näiteks Ungaris, Brasiilias, Malaisias Ja Peruus.
Levine oli aastatel 2012–2015 Ameerika Ühendriikide suursaadik
Eestis.

STATISTIKA

Eesti tööstus kiratseb
Esialgsetel andmetel tootsid tööstusettevõtted eelmisel aastal 2%
vähem toodangutkui aasta varem. Aasta teises pooles pöördus
varasem väike kasv languseks.
Statistikaamet teatas, et toodang vähenes energeetikas ja mäetööstuses ning töötlevas tööstuses.
Toodang ei saavutanud varasema aasta taset üle pooltes tööstusharudes. Negatiivselt mõjutasid toodangu kasvu suurema osatähtsusega tööstusharud: elektroonikaseadmete tootmine vähenes 4%, keemiatoodete tootmine 12% ja ehitusmaterjali tootmine
5%. Nii eksport kui ka nõudlus kodumaisel turul vähenesid 2014.
aastaga võrreldes ligi 2%.

TEHNOLOOGIA

Tartu idu jõudisihaldatud inkubaatorisse
Loe veebist

Miks kaasata uue lao rajamisel sisustus petsialist jubaplane rimisfa sis?
hoone kavandamisel

TEHNOLOOGIA

koostööpartneri Mecro ASi lo-

Balti Laomeistril on sidemed

le paremaid tooteid, kiiremaid
tarneid ja konkurentsivõimelisemaid hindu. Teiste hulgas
müüb Eesti üks suurem moodul-ja aluseriiuli tarnija ning
paigaldaja Hiinas toodetud

vastavalt sertifitseeritudfirma
Boracs riiuleid ning tõenäoliselt
maailma parimaid Saksa SSI-

Schäfer moodulriiuleid.
www.laomeister.com

Tartu idufirma Greenhouse CI, mis lõi mobiiliäpi arendajate töö tõhustamise platvormi, jõudis Londonis tegutsevasse idude inkubaatorisse Seedcamp. Varem on olnud Seedcampis näiteks TransferWiseja GrabCAD.
Eestist jõudisjärgmisse gruppi, kuhu kuulub 15 firmat, ainsana
Greenhouse CI. Valik tehti tuhandete seast.

4 KAANEL

Martin Vahter:
Igal rokkstaaril on oma nõudmised. Kujutan
ette, et saatkonnaga on sama olukord.
1Partneri juhatuse liige räägib, et igal saatkonnal on kinnisvara omanikule oma kindlad
nõudmised
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Tasub teada
Enamik saatkonnahoonetesterakätes
saatkondade asukohad Tallinnas; majandustulemused eurodes

1.

USA saatkond
Kentmanni 20
Omanik: OÜ Abakus Holding
(omanik Arne Kalm)
Käive 2014
361172
Kasum 2014
167161

2. Aserbaidžaani saatkond
Pirita tee 20t

Omanik: AS Laferme (omanikud Hans H. Luik ja Danske
Bank)
(2014. aasta aruanne esitamata)
Käive 2013
584 720
Kasum 2013
503 685

3.

Austria saatkond
Vambola 6
Omanik: AS Seesam Insurance
(omanik Pohjola Insurance
Ltd.)
Käive 2014
54 596 766
Kasum 2014
3 904 340

4. Brasiilia saatkond

A. Lauteri 5
Omanik: OÜ EfTEN SPV2 (omanikud Hannes Tamjärv, Peeter
Mänd, Olari Taal ning Danske

ja LHV pensionifond)
Käive 2014
Kasum 2014

352 561
891 742

5. Gruusia saatkond
Viru väljak 2, Metro Plaza
Omanik: OÜ Metro Ärimaja (omanik ECBPFII (Netherlands) EST3 B.V.)
Käive 2014
299181
Kasum 2014
157 385

6.

Hispaania saatkond
Liivalaia 13,6. korrus
Omanik: AS ECE European
City Estates (omanikud Toomas Luman, Liivi Luman ja
Egon Mats)
Käive 2014
1 266 769
Kasum 2014
576 849

7.

Hollandi saatkond
Rahukohtu 4-I
Omanik: AS Kuldlõvi (omanikud Toomas Luman, Liivi Luman ja Egon Mats)
Suurlinna AS (endine omanik,
viimane aruanne 2013)
Käive 2013
357 274
Kasum 2013
1558 310

11. Kreeka saatkond

Harju 6
Omanik: AS Genex Invest
(omanikud Madis Habakuk ja
Marje Habakuk)

12.Norra saatkond

Harju 6
Omanik: AS Genex Invest
(omanikud Madis Habakuk ja
Marje Habakuk)

13.

Makedoonia saatkond
Suurtüki 4a-12
Omanik: Margus Teemant

14.

8.

Moldova saatkond
Tatari 20, kontorid 9–10
Omanik: OÜ Finnico Invest
(omanik Viktoria Finni)
Käive 2014
28 480
Kasum 2014
2 285

9.

Suur-Karja 1
Omanik: OÜ Scheli Kinnisvara
(omanik Roberta Dini)

Iirimaa saatkond
Rahukohtu 4-2
Omanik: AS Kuldlõvi (omanikud Toomas Luman, Liivi Luman ja Egon Mats)
Itaalia saatkond
Vene 2,3. korrus
Omanik: OÜ Whiteriver (omanik Dmitrii Novgorodtcev)
Majandusaasta aruanded puuduvad

10. Jaapani saatkond
Harju 6
Omanik: AS Genex Invest
(omanikud Madis Habakuk ja
Marje Habakuk)

Käive 2014
Kasum 2014

830 679
543 905

15.Poola saatkond
Käive 2014
Kasum 2014

626 286
484 322

16.

Türgi saatkond
Narva mnt 30
Omanikud: OÜ Herval Vara
(omanikud: ValentinKoldre, Indrek Koldre ja Kaisa-Viola Paas)
Käive 2013
130179
Kasum 2013
5 883
ALLIKAS: VÄLISMINISTEERIUM

KINNISVARA

Rahakad

üürnikud
välismaalt.
Omanike
lemmikud
Marge

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

IIRI ja Hollandi saatkonnale üürib ruume ettevõtja Toomas Lumaniga seotud firma.

Välisriikide saatkonnad on kinnisvaraomanikele nagu kullasoon, tõstes firmade kasumlikkuse üle 60 protsendi. Oma-

nike kinnitusel on saatkonnad nende lemmiküürnikud.
Eestis on peaaegu 30 välisriigi esindust,
millestveidirohkemkui pooled asuvad hoonetes võiruumides, mis kuuluvad eraomanikele. Näiteks tegutseb Vabaduse väljaku lähedal Tallinna Ärikeskuses kolm saatkonda.
Kreeka, Jaapani ja Norra esindusele pakub ruume Genex Invest. “Saatkonnast paremat rentnikku ei saagi olla. Päris mitmel
saatkonnal on tava maksta üür poole aasta

FOTO: ANDRAS KRALLA

eest või veel pikemalt ette,” kiitis Genex In-

vesti juhatuse liige Ain Kivisaar.
Sarnaselt saatkondadega on kinnisvaraomanike silmis ahvatlevad rentnikud riigiasutused. Riigile kuuluvate asutuste ja ettevõtete ning saatkondade peamine ühine
joon on võlgade vältimine.

tulekut ja kuuleb, etkolm saatkonda on hoones, siis tõstab see maja prestiiži.”

Naabermajade üürihindaKivisaare hinnangul saatkonna lähedus ei tõsta. Küll aga
tõi ta näite Riiast, kus on saatkonnadkoondunud ühte piirkonda sealnekinnisvara on
tavapärasest kallim ja hinnatum. “Eestis on
saatkonnad lihtsaltheadeskohtades, siin on
Teavad oma väärtust. “Kui saatkond valib vahet raskem näha,” lausus Kivisaar.
uut pinda, siis nad teavad, et on üüriturul
Kivisaar ei avalda sarnaselt teiste omaniväga nõutudkliendid. Nad teevad alatikonkega, kui palju saatkonnad üüri tasuvad, aga
kursi ja omanikudkonkureerivad nende päUSA saatkonna näidekirjeldab ilmekalt, kuirast,” sõnas Kivisaar. “Oleme tähele pannud, võrd helded võivad saatkonnadolla.
Riikidest geopoliitiliselt olulise USA esinet kui mõni teine üürnik kaalub meie majja
–

KAANEL 5

0,4miljonit

eurot aastas ehk
eurot
kuus teenis firma
30 000
Abakus Holding 2014. aastal
USA saatkonnale hoone üürimiselt. Ilmselt on see suurim
summa, mida välisriigi saatkond Eestis maksab.

Tuntud näod
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Kommentaar
Nagu rokkstaar

Saatkonnaruumide omanike
seast leiab veel ettevõtja Toomas Lumani, kellega seotud firmad ECE European City Estates
ja Kuldlõvi üürivad Liivalaia ja
Rahukohtu tänaval ruume Hollandi, Iirimaa jaHispaania saatkonnale. Varem oli Rahukohtu hoone omanik Suurlinna AS,

mille taga on rootslasest kinnisvaraärimees Claes Magnus Åkerborg. SuurlinnaASi viimane majandusaruanne pärineb aastast
2013, mille järgioli firmal üürimise käive aastas 360 000 eurot
ja kasum 1,6 miljonit eurot.
“Väga väärikad ja toredad
üürnikud. Meil on nendega pikaaegne korrektne suhe olnud.
Kui suhe on korrektne, on ka rahaline suhe korrektne,” kommenteeris Andri Püvi, kes juhib
Seesam Insurance ASi, mis jagab
maja Austria saatkonnaga.
Välismaalastest omanikest
teenib saatkondade pealt müügitulu itaallanna Roberta Di-

Pane tähele
Omanik Eesti riik
Leedu saatkond, Uus 15
Ukraina saatkond, Lahe 6
Rootsi saatkond, Pikk 28
Venemaa saatkond, Pikk 19
Prantsusmaa saatkond, ToomKuninga 20

Omanik välisriik
Läti saatkond, Tõnismägi 10
Soome saatkond, Kohtu 4

dus asub Kentmanni tänava majas, mille
omanik on Tallinnas sündinud, kuid USAs
elav peagi 80. sünnipäeva tähistav Arne
Kalm. Sama hoone, kus on saatkond, kuulus
varem mehe vanaisale Alfred Kalmule, kes
1940. aastal Eestist põgenes. Praegu maksab
USA saatkondüüri tema lapselapse Arne Kalmu ettevõttele Abakus Holding, mille käive oli tunamullu üle 361 000 euro ja kasum
167 000 eurot. Majandusaasta aruandes selgitatakse käivet firmale kuuluva büroohoone väljaüürimisega.
Genex Investi juht Ain Kivisaar ütles, et
saatkonnad ei lubaks endalt ebamõistlikke summasid nõuda. “Kindlasti ei maksa
saatkonnad turu üldisest tasemest kõrgemat hinda,” rääkis Kivisaar. “Sisseseadmiskulud on tavapärase üürnikuga võrreldes
suuremad.”
Saatkonnad pakuvad ruumide või hoone
omanikule stabiilset väga head tulu, kuid samal ajal on ka ülimaltnõudlikud. “Kui nõudmiste täitmisega hakkama saad, siis hiljem
probleeme ei ole. Kõige olulisem on turvalisus. Majal ja ruumidel on spetsiifilised turvanõuded, mis saatkondadel erinevad,” sõnas Kivisaar ja lisas, et kuna saatkondade
ruumid kuuluvad välisriigile, on sisenemistingimused omavahel kokku lepitud. “Arvan, et kui omaniku ja üürniku vahel tekiks
vastasseis, siis üürileping ei ole kõige ülimuslikum.”
Tallinnakesklinnas Metro Plaza ärimajas
annab Gruusia saatkonnale ruume kasutada
Metro Ärimaja, mille juhatuse liige Martin
Otsa nimetab saatkonda väga heaks üüriliseks. “Igale kinnisvaraomanikule on ta head
tooni andev,” ütles Otsaja lisas, et omanikele on kindlasti usaldusväärsed ka majanduslikult tugeva taustaga suurkorporatsioonide ja rahvusvaheliste ettevõtete Eesti harud.
Saatkonnalt ei ole Otsa sõnul lihtsam kõr-

ni, kelle ettevõte Scheli Kinnisvara on andnud ruumid Poola
saatkonnale Suur-Karja endises
pangahoones. Eesti kinnisvarasse investeerimisega alustas Dini juba 1990ndate lõpus. Itaalia
saatkonnaleaga onVene tänaval
andnud üüripinna OÜ Whiteriver, mida juhib läinud novembrist Vene kodakondsusega Dmitrii Novgorodtcev,kes seni firmas
vaid omanikuna figureeris.
Oma osa saatkondade üüriturust võtavad ka meediainimesed. Aserbaidžaani saatkond
maksab üüri ASile Laferme, mille juhatuses on Eesti Ekspressi analüütik Margus Järv jamille omanikeringi kuulub meediaärimees Hans H.Luik.
“Meil on Pirita teel hea ligipääsuga esinduslikud merevaatega ruumid, mille vastu mitmed riikide ja firmade esindused huvi tunnevad,” oli Järve
napp vastus Äripäeva esitatud
küsimustele.

Saksamaa saatkond, Toom-Kuninga 11
Suurbritannia saatkond, Wismari 6
Taani saatkond, Wismari 5
Tšehhi saatkond, Lahe 4
Valgevene saatkond, Magdaleena 3, sektsioon B
Hiina saatkond, Narva mnt 98

Martin Vahter
1Partneri juhatuse liige

Saatkonnale on leping püha.
Kui eraettevõte hüppab alt ja
ütleb, et on pankrotis, siis saatkond seda ei tee. Olen aru saanud, et saatkonnadteevad tihti
ise nendes hoonetes ka remonti. Siis väga naljalt ei lasta isegi
Eesti ehitajaid sinna turvakaalutlustel. Saatkondadel on väga spetsiifilised nõudmised.Ka
kapo ei tuleks igasse hoonesse:
peab olema teatud tara kõrgus,
kaugus teistest akendest ja naaberkinnistutest…
Aiman, kui spetsiifiline see
võib olla. Nagu kui rokkstaar
tulebEestisse. Igal rokkstaaril
on oma nõudmised. Kujutan ette, et saatkonnaga on sama olukord.

Kergitab vara hinda
Peep

Sooman

Pindi Kinnisvara partner

Suuremat turvalisust nõudvates saatkondades on šeifid,
turvaruumid,kuulikindlad aknad, ehkka võõraste silmade

eestpeidetud hädaväljapääsud. Sestap ei ole võimalik an-

dakonkreetset hinnangut, kui
palju ühe sellise pinna ruutmeeter tegelikult maksab.
Saatkondadele on eelkõige
tähtis asukoha prestiiž. Sobilikud on vanalinna ja Kadrioru
majad, kuna nii ollakse nii füüsiliseltkui ka moraalselt suveräänse riigi valitsusele jariigipeale kõige lähemal. Objektise
peab olema laitmatus seisukorras ning paljude riikide jaoks
on ülimalt oluline piisav eraldatus teistesthoonetest. Äärmuslikem on vast USA saatkond, mille esine tänav on liiklusele suletud.
Saatkondade ümbrus on alati tugevamini turvatud ning
see on vara hinnastamisel väga tugevargument. Samas on
ka selliseid juhtumeid,kus teistest riikidest tulnud üürnikud
ei soovi USA saatkonna läheduses elada, sest eeldatakse, et
kriitilistel aegadel võivad selle ees tekkida rahutused, nagu
paljudes teistesriikides on juhtunud.Kohalikule inimesele on
aga USA saatkonna naabruses
elamine auasi ja see kergitab
vara hinda.
Saatkonnad siiski valdavas
enamuses soovivad oma esindusi välja osta, küll aga üüri-

takse saatkonna töötajatele residentse. Väljaostmisega tagab
riik endale täieliku tegutsemisvabaduse.
Põhimõtteliselt on saatkonnad parimad üürnikud, keda
tahta.Pole kuulnud, et ükski
saatkonda omav riik oleks oma
üürileandjale midagi võlgu jäänud või maksetega jokutanud.
Saatkonnad on äärmiselt
nõudlikud. Eelkõige üürniku
privaatsuse suhtes. On selge, et
korteriomanik ei saa suvalisel
ööl atašee residentsi ukse taha
klohmima minna, ilma et sellest rahvusvahelise mõõduga
mikroskandaaltekiks.

Väga nõudlik klient
Olev-Mait Makk
Seven Kinnisvarakonsultandid partner

Erinevate riikide saatkondadel on erinevad nõuded välisesinduste asukohale Tallinnas ja hoones ning turvalisusele. Meiekaudu on otsitud

saatkonnaruume esinduslikes
büroohoonetes.
Kindlasti kuuluvad saatkonnad kõige nõudlikumate üürnike hulka, soovitakse kiiret
probleemidelereageerimist ja
haldusküsimuste lahendamist.

ALLIKAS: VÄLISMINISTEERIUMI
KODULEHEKÜLG, ÄRIREGISTER

gematüüri küsida. “Üüri määr peegeldab turuhinda,” kinnitas ka tema.
Tundlik rahateema. EfTEN SPV2 OÜ-le kuuluvas Lauteri tänava hoones üürib neljandal
korrusel ruume Brasiilia saatkond, enne Ees-

ti esinduse sulgemist asus samas majas ka
Bulgaaria saatkond. EfTEN SPV2 juhatuse
liige Viljar Arakas ei tahtnud üürihinnast,
naguteisedki omanikud, täpsemalt rääkida.
“On üürihinnabaas, mis on kõigile sama,
aga lõplik hind sõltub sellest, millist siselahendust keegi tahab,” ütles Arakas, kelle
hinnangul saatkonnalähedus ümberkaudse
kinnisvara hinda ei mõjuta, kuid saatkonna
üürnike sekka saamine on prestiižne.
“Osas linnades, näiteks Londonis jaRiias,
on eraldi saatkonnalinnaosad, kus on kõik
kinnisvarahinnad kõrgemad, aga tõenäoliselt saatkonnad tahavad ise ka prestiižses rajoonis olla,” lisas ta.
Enamik saatkondi on Tallinnas kesk- või
vanalinnas, näiteks Türgi saatkond asub
Narva maanteel. Maja üks kaasomanikke
IndrekKoldre on mõjuka üürnikuga rahul.
“Saatkonda huvitab, etkraanist tuleks vesi ja
tuba oleks soe. Süsteemid on autonoomsed
ega vaja näppimist,” ütlesKoldre. “Saatkond
on kõige paremrentnik. Kõik on stabiilne.”
Tatari tänava majast leiab Moldova saatkonna, millele on ruumid üürile andnud
firma Finnico Invest kaudu Viktoria Finni.
“Närvid jäävad terveks. Mul on vanalinnas
korter, kus on alati üürnikuga probleemid.
Ühed tulevad, teised lähevad ja jätavad arved maksmata. Saatkond on aga kõige parem
üürnik,” ütles Finni, kes avaldas, et Moldova
saatkond tasub iga kuu veidi üle 2000 euro.
Finni arvates ilmseltmeeldib saatkond naabrina ka samas majas elavatele inimestele.“On
valve, inimesed lähevad õhtul ära… Vaikne
ja rahulik.”

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima
Eesti ühisstendile allhankemessil

Alihankinta 2016
27.-29. septembrini 2016 Tamperes.
Ühisstendile ootame Eesti ettevõtteid metalli-, elektroonika-,
plasti-ja kummitööstusest, samuti IKT-sektoris tööstuslahendustega
tegelevaid ettevõtteid.

www.subcontractingtradefair.com
Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 17. veebruaril 2016.
Ühisstendil osalejate arv on piiratud.

Lisainfo ja registreerumine:
Margit Koll
Alihankinta 2016 Eesti ühisstendi
projektijuht
Tel.: 627 9759
Margit.Koll@eas.ee

www.eas.ee/messid
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MAKSU- JATOLLIAMETI

eilsel pressikonverentsil
esitas ameti juht Marek
Helm ambitsioonika plaani

muuta ettevõtjate suhtleminemaksuametiga täiesti
automaatseks. FOTO:ANDRES
HAABU

MAKSUARUANDLUS

Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

Maksuameti uus suur
eesmärk: kaotada
deklaratsioonid.
Spetsialistid skeptilised

Miks ei võiksEesti olla maailmas esimene
riik, kus kaob maksude deklareerimine, küsis maksu- ja tolliameti peadirektor Marek
Helm eile ameti pressikonverentsil, kus oli
jutuks uus suur siht.
“Mina elan selle nimel, et Eestis jäävad
maksudeklaratsioonid ära esimese riigina maailmas,” sõnastas ta ise vastuse selle-

le küsimusele. Niisiis on maksuameti uus
suur eesmärk, et aastaks 2020 oleksid kadunud praegused kohustuslikud maksudeklaratsioonid ja ettevõtja ning maksuameti suhtlus piirduks vaid sellega, et ettevõtja kontrollib nutiseadmest, kas tal on mak-

TAUST.EE võlglaste nimekirja on lisatud:
Võlgniku nimi

Seotud isikud

Võlgniku nimi

Seotud isikud

Kerbera Ehitus OÜ (www.majadeehitus.ee) .....................................Märt Mõistus, Martin Raud
Laestuudio OÜ
Jaana Sandmann
4400, inkasso@julianus.ee
Lindell Investments OÜ
Tatu Olavi Jaakkola
0”
Amelon Grupp OÜ ........................................Pavel Novikov (endine juhatuse liige Anton Mett)
Läänekeskus OÜ ...............................................................................................................Marti Kuusemets
Mabruk OÜ ...................................................................................................................Mariam Aleksanyan
AT Metalli Grupp OÜ ...................................................................................................................Aare Tamm
BGM Festivalid MTÜ .....................................................................................................Tiina Oja, Emil Oja
Maitmart OÜ
Martin Metsma
E-Meister OÜ..............................................................................................................................
Mati Põlluste
Mavor-M.S.K OÜ ............................................Aleksandr Kudrjavtsev, Andrei Rõžikov, Paul Olev
Elnetsec OÜ......................................................................................................AndryAgard, Tarmo Nelis
Norvision Consulting OÜ ..........................................................................................................Diimo Liiva
PaperBagNordic OÜ .........................................................................................................Alexander Gulla
Maario Laas
F.W. Haldamised OÜ (endine Fint Wood OÜ)
(endine juhatuse liige Märt Mõistus)
Pillimees OÜ
Emil Oja
QuadroElement OÜ....................................................................................................
Arne Hiire
FIE Arne Hiire
A Raoul Nembhard
Fint OÜ .........................................................................................................................................Märt Mõistus
RS Autoveod OÜ ...........................................................................................................................Triin Sotnik
GLOG OÜ ..............................................................................................................................Indrek Kuldkepp
Soima OÜ
Sten-Mark Jõe, Erkki Mahlapuu
Hansa Ehitus Eesti OÜ .................................................................................................................Imre Kriiva
SOS Rescue OÜ
Ellen Laur
Henniger Ehitus OÜ ......................................................................................................................Carl Terras
Strateeg OÜ
Aleksei Pitel, Daniil Galitski
Hopner OÜ http://hopner.ee/ .................................................................Marko Mägi, Indrek Poolak
Sumar Tools OÜ (www.sumar.ee)
Jaanus Halling
Kalana Sadamaresto OÜ
Harri Niinepuu, Reimo Tättar, Andres Maripuu
Teamart Promotions OÜ ................................................................................Mart Rekkaro, Priit Järve

INKASSO

.................................................................................................................

+372

681

Mina elan selle
nimel, et Eestis jäävad
maksudeklaratsioonid ära esimese riigina maailmas.
maksu-ja tolliameti peadirektor

Marek Helm

suasjadega kõik korras. See kujutaks endast
teisisõnu maksuandmete kogumise täielikku automatiseerimist.
Sisuliselt tähendaks see, et näiteks palkade info jõuaks maksuametisse otse pangaülekannetest ja kaoks palkade ning tööjõumaksude deklareerimine raamatupidajate poolt. Ning hoopis maksuamet oleks

Soome uurib Eesti
maksumudelit

TAUST.EE
............................................................................................

.........................................................................................................................

.......................................................................

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..............................................................................................

.................................................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................

..................................

KONTROLLI OMA ÄRIPARTNERI TAUSTA!
+372 681 4400, inkasso@julianus.ee

Soomes valmib sügiseks analüüs, millised oleksid plussid
ja miinused, kui Soome võtaks
kasutusele Eesti maksumudeli, kus ettevõtte reinvesteeritud
kasumit eimaksustata.

Lisaks Soome majandusministrile Olli Rehnile, kes
eelmisel nädalal oma blogis
Soomele Eesti maksumudelit
soovitas, et investeeringutele
elu sisse saada, toetab ideed ka
Soome siseministerPetteri Orpo.
Mullu Soome valitsuse koalitsioonikõnelustel juhtis Orpo
maksustamise töögruppi. Eesti

maksumudeli teema oli ka siis
laual.
“Toona ei olnud meil valmisolekut selle kohta otsustada.
Valitsusparteid leidsid, et teemat võiks lähemalt uurida, et siis
oma seisukohtkujundada,” ütles
Orpo Kauppalehtile.
Peaminister Juha Sipilä valitsusprogrammis on lukku löödud, et üldine maksutase ei või
tõusta ja et kellegi maksukoormus ei või tõusta. Nendes piirides tuleb Soome poliitikutel tegutseda.
ÄRIPÄEV.EE
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KAUBANDUS

Tasub teada
Tööläheb kõigepealt lahti palgaväljamaksetega

Kommentaar
Kõik taandub
ärieetilisele tasemele

Automatiseerimisel on plaan alustada
palgaväljamaksetest, kus liigub informatsioon
palga saaja kohta ja vastu informatsioon e-arvega maksusumma näol – viimane liigub automaatselt ka riigikassasse. Edasi saab lihtsamini
arendada maksustatava dividendi osa st väl-

Praegu on maksuamet faasis, kus hakatakse teenuste põhimõttelist toimimist järk-järgult
paika panema. See, kuidas täpsemalt protsess välja näeb, selgub töö käigus. Tõenäoliselt poole aasta pärast oskab amet juba detail-

jamaksekeskselt.

pressiesindaja.

Käibemaksu teemal on maksuametil samuti plaane, kuid need eeldavad seniste reeglite kohendamist praegune kassapõhine käibemaksusüsteem ei toeta automatiseerimist,
sest iga kvartal tuleb teha ümberarvestus, st
deklareerida käive tekkepõhisena.

Maksuamet toonitas, et vaatab asju kompleksselt, st millised on teiste aruandlusega seotud projektide arengud Eestis. Maksuamet on
seadnud eesmärgiks, et deklaratsioonid kaovad aastaks 2020.

–

–

Coop Eestikasvas aastaga 5 protsenti
Jaekaupleja Coop Eesti netokäive oli 2015. aastal 487,8 miljonit eurot, kasvades aastaga 5%, teatas ettevõte.
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul
tõusis ettevõtte turuosa möödunud aasta lõpuks 20,6%-le. “Meie

Hele Hammer
ettevõtja ja Telema juht

käive kasvas möödunud aastal 1,5 korda kiiremini, kui oli Eesti toidu-Ja esmatarbekaupadejaeturu üldine käibe kasv,” ütles Vihand.
Coop Eesti koondab keskühistut, tütarettevõtteid ning 19 piirkondlikku tarbijate ühistut, millel on ligi 83 000 ühistu liiget.

semalt sellest rääkida, vahendas maksuameti

RÕIVATÖÖSTUS

Seda, et maksuametist mõni minu ärisaladus lekiks, ma
ei usu. Sama hästi võiks kaht-

Baltika käive jätkas langust

lustada pankasid neil on ju
ka suur osa minu ärist kui peo
peal ostud-müügid, palgad…
Aga kui pangast lastakse inimene ärisaladuse lekitamise
pärast lahti, siis maksuametnik
pannakse vangi. Ja kui ma oma
riigi maksuametit ei usalda, siis
on võib-olla mõistlik alustada
kaalumist, millise riigi maksuamet sobiks paremini ning sinna riiki kolida.
Ehk küsimus taandub puhtalt meie ärieetilisele küpsustasemele. Kas meil on midagi varjata? Usun kindlalt, et
praegu on meil (keskmisel Eesti ettevõttel) vähem varjata kui
1990ndatealguses ja et iga aastaga see vajadus väheneb. Kas ta
aga 2020. aastaks vajalikule tasemele tõuseb, on kaheldav.
Kokkuvõttes deklaratsioonivabaelu Eestis on hea, aga esialgu utoopiline nii tehnoloogiliselt kui ka äriringkondade
valmisoleku mõttes.
Igal juhul kiidan heaks kõik
sammud, mis vähendavad “lolli
tööd” ehk andmete sisestamist
ühte süsteemi, siis teise süsteemi, siis kolmandasse süsteemi.
Kindlasti oleks väga suur kasu, kui maksuamet, statistikaamet jaäriregister suudaks
omavahel andmeid vahetada ning ettevõtja ei peaks kulutama aega täiesti mõttetutele üksteist kordavatele deklaratsioonidele.
–

ALLIKAS: MAKSU- JA TOLLIAMET

–

see, kes koostaks aruandlust ettevõtjale, kas
viimase maksuasjadega on kõik korras ning
milline on tema tasutud maksude võrdlus
keskmise ja näiteks lähematekonkurentide
või partneritega.
“See nõuab eelkõige mõttemalli, aga ka
seaduste muutmist,” rääkis Helm.Kõige olulisemaks märksõnaks nimetas ta just mõtteviisi muutust. Ta märkis, et esimeste arendustega deklaratsioonidest vabamaksuaruandluse suunas hakatakse maksuametis pihta märtsis, kuid tegemist on tehniliseltväga
mahukate arendustega, mistõttu on praegu ajaliseks eesmärgiks seatud ümmargune aastanumber 2020. “Me tahame, et meie
juureskeegi enam ei käiks,” võttis Helm kokku deklaratsioonivabatuleviku eesmärgi. Ta
lisas, et muidugi jääb neile võimalus deklaratsioone täita, kes seda millegipärast tingimata soovivad. “Kes tõesti soovib, toogu kas
või põllega andmeid,” naeris ta.
Helmi sõnul tahab ettevõtja kindlust, et
tema maksuasjad on korras. Sestap ei näe ta
põhjust, miks peaks deklaratsioonivaba elu,
mis ühtlasi tähendab tihedamat janii-öelda
reaalajas infovahetust ametnikega, ettevõtjatelekuidagi hirmutav olema.
Maksudeklaratsioonidest vaba tuleviku märksõna on maksuametis “aruandlus
3.0”. See tähendab lühidalt, et andmeid esitab süsteem automaatselt, andmed on standardiseeritud, ettevõtja valib ise, kas sekkub
automaatsesse infovahetusse. Lõpptulemusena annab riik aru ettevõtjale, kas viimase
maksuasjad on korras, ning pakub ka võrdlust teistega.
Advokaat: idee on hea, kuid utoopiline.

Maksuvaldkonna advokaat Priit Raudsepp
kommenteeris, et maksude automaatne deklareeriminemaksuhalduripoolt kõlab esmapilgul suurepärase ideena, ent tõele näkku
vaadates näib selle saavutamine vähemkui
nelja aastaga siiski utoopiline.
“Aeg näitab, kumma variandiga siin tegu on (suurepärase või utoopiliseplaaniga
toim). Ise panustan teisele,” sõnas Glikman
Alvin Partnerite maksuvaldkonna advokaat Raudsepp.
Ta selgitas, et näiteksainuüksi pangakonto info pinnalt ei ole võimalikkäivet dekla–

&

reerida. Seda põhjusel, et käibe tekkimise
aeg võib lisaks ülekandele sõltuda ka kauba
kättesaadavaks tegemise või arve esitamise
ajast. Seejuures ei toimukäive alati nende vahel, kes on ülekannete osapooled. Ei ole tavapäratu, et kauba eest tasub kolmas osapool.
“Isegi kui deklaratsiooni esitamisest vabanemine peaks osutuma võimalikuks, tekib küsimusi selle tehnilises lahendatavuses,” nentis Raudsepp. Tema sõnul on eelduslikult selleks vajalik erinevateraamatupidamisprogrammide ühilduminemaksuhalduri tarkvaraga. “See tähendab märkimisväärseid tarkvara uuendusi, millekõrval kahvatuvad 1000euroste arvete deklareerimisel
tehtud muudatused,” sõnas advokaat.
“Ilmselt maksab uuendused kinni klient,”
märkis ta. Automaatne andmete edastus
toob Raudsepa sõnul arvatavasti kaasa ka
selle, et maksuhaldurile esitatakse tunduvalt rohkem informatsiooni. “Julgen kahelda ettevõtjate valmiduses end maksuhalduri ees veelgi rohkem lahtiriietada,” lisas ta.

mida andmevahetuse korraldamiseks uus kokkulepe nn safe harbour’i leppeasemel, mille
Euroopa Kohus mullu oktoobris
õigustühiseks kuulutas.

See lepe olijõudnudjõus olla
15 aastat ning mitu tehnoloogiahiidu, näiteks Facebookja Goog-

ma ei soovi mingit privaatsust ja lubabkõigil oma finantsandmetes sobrada, siis lasku käia.
“Oma õiguste kasutamine ei ole kohustuslik. Aga kui selline süsteem mingil hetkel kõigile kohustuslikuks tehakse, siis mina küll sellises riigis elada ei tahaks,” teatas
Lehis. Ühtlasi andis ta vihje ajakirjanikele:
soovitan soojalt uurida, millised IT-ettevõtted sellistest projektidest teenivad ja kuidas
nad nendetellimusteni on jõudnud.
Maksuõigusele keskendunud advokaat
Attelabüroost Marko Saag oliLehisest märksa positiivsem ja ütles, et võttes arvesse hiljutisi suundumusi, kus kohustati ettevõtjaid
täitma uusi deklaratsiooni lisasid, on praeguneinitsiatiiv eesmärgi jasihinakevadiselt
värskendav. “Mida automaatsemaks ja elektroonsemaks maksude deklareerimine muutub, sedapositiivsem,” arvas Saag. Ta lisas, et
loodetavasti jõuabkunagi kätte ka päev, mil
Euroopas jõutakse konsensusele üleüldises
pöördkäibemaksu rakendamises.

www.reparo.ee

Igaljuhul kiidan heaks
kõik sammud, mis vähendavad “lolli tööd”
ehkandmete sisestamist ühte süsteemi,
siisteise süsteemi, siis
kolmandasse süsteemi.
ettevõtja jaTelema juht Hele

Hammer

kohtuvad alles teisipäeval, et otsustada, mis edasi saab. Kui selleks ajaks uut kokkulepet ei ole,
võib alata “jahihooaeg”, kirjutas
Financial Times.
Firmad kardavad, et andmekaitse agentuurid võivad võtta
luubi alla ka alternatiivsed andmete edastamise lahendused,
mis võeti kasutusele pärast safe

Tel 613 9737, 503 6450

EHITUS, REMONT,
SISEVIIMISTLUS

–

Lehis võrdles Helmi plaani andmetes sobramisega. Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis sõnas maksuameti plaani kohta, et kui mõni ettevõtja tõesti leiab, et te-

le, aga ka tuhanded väiksemad
IT-firmad olid sellele oma ärimudeli üles ehitanud.
Veebruari algus onkäes, kuid
uut kokkulepet veelei ole, hoolimata sellest, et Euroopa Komisjoni ja USAkaubandusministeeriumi ametnikeloliBrüsselis väga töinenädalavahetus. Euroopa
riikide andmekaitse agentuurid

ÄRIPINDADE

–

Andmevahetusleppe tähtaeg läbi
Euroopa Liidu ja USA ametnikel
oli aega jaanuari lõpuni, et sõl-

Baltika käive kahanes jaanuaris aastases võrdluses 12%, langus leidis aset kõigis Balti riikides.
Rõivafirma teatas börsile, et jaanuari konsolideeritud käive ulatus
4,24 miljoni euroni ning see on 12% vähem kui mullu samal ajal.
Baltika konsolideeritud Jaemüük oli jaanuaris 3,72 miljonit eurot
ning see vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes neljal turul
kokku 11%. Hulgimüük vähenes eelmise aasta jaanuariga võrreldes 24% ja e-poe müük suurenes 11%.
Jaanuari jaemüük Baltimaades vähenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 8%. Eestis kahanes müük 7%, Leedus 8% Ja Lätis 11%.
Jaemüük Venemaal vähenes samal ajal euro arvestuses 33%. Kohalikus valuutas mõõdetuna vähenes jaemüükVenemaal 27%.
Müügipind Venemaal vähenes 26%.
Baltikal oli jaanuari lõpu seisuga kokku 132 kauplust.

I Anpaeva

harbour’
i õigustühiseks kuulutamist. Kõik see võib mõjutada
mitte üksnes andmevahetust
USA ja Euroopa Liidu, vaid ka
teiste riikidega, muutes onlineäri vaevalisemaks. Firmadel ei
oleks enamkindlust, kas andmevahetus saab jätkuda ja kas see
on legaalne.

■

käsiraamat

®

Aitame
sõnumi
nähtavaks
muuta!
www.avision.ee
+372 6307474

ÄRIPÄEV.EE

rent@avision.ee

|

ava@ava.ee

|

www.ava.ee

8 UUDIS

2. veebruar 2016 ÄRIPÄEV
toimetaja Maire Kasemaa,tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

VÄLISTURG

Tšehhi kasvav majandus meelitab
investoreid. Poliitiliselt kummaline olukord
Pille Ivask
kaasautor

Tšehhi sisepoliitiline olukord on keeruline,
kuid riigil läheb naabritest palju paremini
ja seda on märganud ka investorid.

Tšehhi president teatas eelmisel nädalal,
et on peaministriga erimeelsuste lahendamiseks nõus kaKalašnikovi kasutama. Tšehhi rahandusminister on miljardär, kes ei näe
mingit probleemi selles, et ta kontrollib nii

riigi keemiatööstust kui ka meediat. Kommunistid, kes tahavad, et TšehhiNATOst välja astuks, on praegu riigis populaarsuselt
kolmas partei. Tundub uskumatu, aga kui
võrrelda seda olukordaTšehhi naaberriikidega, paistab see silma stabiilsusega, kirjutas Bloomberg.
Investoritele hea paik. 10,5 miljoni elaniku-

ga Tšehhi on erinevalt oma naabritest Ungarist ja Poolast kujunenud investoritele heaks
paigaks. Näiteks võivad vaid neli riiki Jaapan, Saksamaa, Šveits ja Holland nautida
10aastase tähtajaga laenuleTšehhist veel madalamatintressi.
Tšehhi liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal ehk samal ajal kui Eesti. Selle ajajooksul
on Tšehhi majandus kahekordistunud, töötuse määr on Euroopa Liidu liikmesriikidest
üks madalamaid, Tšehhi kroon on tugevnenud: ühe euro eest saab 20 krooni.
Tšehhi poliitikud on suhtunudvälisinvestoritesse austusega ning tervitanud välisinvesteeringuid sõbralikumalt kui teised riigid, ütles NomuraPlc ökonomistPeterAttard
Montalto. “Investoritel on tekkinud Tšehhi
institutsioonide ja seaduse ülimuslikkuse
vastu suur usaldus,” lisas ta.
Tšehhi majanduskasv on Euroopa Liidu liikmesriikidest kolmandal kohal. Kolmandas kvartalis kasvas Tšehhi majandus
4,7 protsenti. See meelitab kapitali.
–

–

10aastaste
riiklike võlakirjade tootluskukkus teisipäeval 0,63 protsendile, Poolas on sama näitaja
3,13 protsenti,Ungaris 3,54 protsenti.
Poola turg kukkus pärast seda, kui Standard Poor’s otsustas 15. jaanuarilriigi krediidireitingutkärpida. Põhjuseks toodikeerukas sisepoliitiline olukord ning kohtute ja
meedia sõltumatuse vähenemise oht.
Tšehhi olukord on mõnevõrra teistsugu-

Probleemsed naabrid. Tšehhi

&

TŠEHHI majandus õitseb ning

Võrreldes
Poola ja Unga-

riga on Tšehhi
majanduskasv rohkem

seotud Saksamaaga.
Union Investment
Privatfonds GmbH
fondihaldur Dmitri
Barinov

riik meelitab investoreid ja turiste. Mullu külastas pealinna Prahat umbeskuus miljonit turisti.

ne. Prahat külastab aastas umbes kuus miljonit inimest, Tšehhionper capita üks suuremaid autotootjaid maailmas. Samas on poliitiline olukord veidravõitu.
Oligarhide võim. Praegune Tšehhi valitsus

on võimul olnud kaks aastat, mis on riigi
jaoks keskmisest rohkem. Küll aga on jõutud tülli minna põhjuseks maksupoliitika, tähtsaimad kulutused ja võimalik üleminek eurole.
Koalitsiooni üks liidreid on Andrej Babis,
Tšehhi rikkuselt teine inimene, kelle varanduse väärtuseks peetakse 2,2 miljardit dollarit. 2011. aastal asutas Babis partei nimega
ANO (tähendab tšehhi keeles “jah”). Pärast
suurikulutusi valimistele sai ANO 2013. aas–

ta valimistelteise koha ning Babis rahandus-

ministri positsiooni.
Babis on Tšehhi poliitikas tekitanud palju segadust. Ta väldib peaminister Sobotkat,
kes on korduvalt öelnud, et Babis oma osalused keemiafirmades ning metsa-ja toiduainetööstusettevõtetes maha müüks. Babisele kuuluvad ka riigi kaks suuremat päevalehte. Seetõttu on Tšehhis räägitud ka oligarhide võimust. “See on ohtlik, kui riigi üks
suurema poliitilise võimuga isikuid omab ka
meediaimpeeriumit,” ütles endise presidendi Vaclav Haveli nõunik Jiri Pehe.
Vaatamata sellele on Babis investorite
hinnangul teinud palju tööd selle nimel, et
eelarvedefitsiiti vähendada ning tahab, et
riigis ei kehtestataks ettevõtete tulumaksu.

Soome alustab 120 miljonit eurot
maksva tuulepargi ehitust
Kui Eestis alles arutatakse
meretuuleparkide võimalikkust, siis meie põhjanaabrid on
tegudega ees. Soome Hyötytuuli Oy alustab Pori lähedale mere

tuulepargi ehitust, mille maksumuseks kujuneb ligi 120miljonit eurot. Ehitusega alustatakse juba tänavu kevadel, kirjutas
Rakennuslehti.
“Meretuulepark toodab ligi poolteist korda rohkem kui
mandril asuvad tuulepargid.
Ehitusmaksumus on samas ligi kaks korda suurem, kui samasugust parki mandrile ehita-

des, kuid see sisaldab juba merekaablite paigaldust ja ühendamist. Meretuulepargi ehitusega
otsitakse uusi võimalusi meretuulterakendamiseks. Avamere
tuulepargid on kasvav sektor
ning see võimaldab uusi ja odavamaid eksporttooteid,” ütles
Hyötytuulin OY tegevjuht Toni
Sulameri.
Töösse järgmisel suvel. Esimesena tehakse süvendustööd. Me-

rekaablite paigaldusega alajaamade vahele alustatakse tuleva aasta kevadel. Tuuleturbiinid

plaanitakse paigaldada järgmise aasta suvel, mil soovitaksekäivitada esimesed tuulikud.
Tuulikutekõrguseks on plaanitud 90 meetrit merepinnast
ja tuuliku laba pikkuseks ca 60
meetrit. Tuulepargi töövõimsus on üle 150 miljoni kilovatttunni aastas, mis tagab elektrivarustuse umbes 8600 kodumajapidamisele.Meretuulepark
on projekteeritud vastu pidama
ka jääoludele ning materjal on
välja töötatud erilahendusena.
Soome riik investeeris projekti 2014. aastal 20 miljonit eurot.

FOTO: EPA

Koalitsioonil on õnnestunud pensioning riik on valmis ehitama rohkem kiirteid. Samal ajal on Tšehhi riigivõlg
41 protsenti SKPst ehk vähem kui Euroopa Liidu liikmesriikidel keskmiselt. OECD
andmeil võib Tšehhi eelarve lähikümnenditel vananeva elanikkonna tõttu siiski surve alla sattuda.
See investoreid ei heiduta. Kuigi Tšehhis
on valitsuskabineti vahetusi olnud omajagu, on just majandustulemused need, mis
loevad, ütles Union Investment Privatfonds
GmbH fondihaldurDmitri Barinov. “Võrreldes Poola ja Ungariga on Tšehhi majanduskasv rohkem seotud Saksamaaga,” lausus
Barinov, kes ütles, etriik on investorite jaoks
hea ning stabiilne, ent ehk veidi igavavõitu.
ne tõsta

Venemaal on oodata
riigifirmade suurmüüki

20
miljonit eurot investeeris
Soome riik meretuuleparkide
rajamisse.

Toetuse eesmärk on avada ette-

võtetele uusi ärivõimalusi ja rakendada enam kodumaise tehnoloogilise oskusteabega insenere erinevates tööstusharudes.
ehitusuudised.ee

Venemaa loodab kahe aastaga
saada ettevõtete erastamisest
üle triljoni rubla, kirjutas Vene
majandusleht Vedomosti, tuginedes anonüümsust palunud

riigiametnikele. Müügiotsus
võib kinnituse saada jubasel nä-

dalal president Vladimir Putini
juhitaval nõupidamisel. Mullu
andis Putin majandusministri
kavale juba esimese heakskiidu.
Ametlik erastamisplaan näeb
ette saada tuluküll vaid 33 miljardit rubla, kuid nafta hinna
suure languse tõttu süvenevate eelarveprobleemide tõttu on
riik valmis korraldama suurema
müügi, kirjutas väljaanne.

2013. aastal valitsuse kinnitatud erastamiskava põhjal lähevad täielikult müüki Rosnano, Rostelekom, Rosspirtprom,
teraviljasalv, Šeremetjevo rahvusvaheline lennujaam ja veel
palju ettevõtteid. Osaliselt on riigil plaan väljuda Alrosist, Aero-

flotist,

Venemaa

Raudteedest,

Rusgidrost, Transneftist ja VTB
pangagrupist.
Pole välistatud, et riik tahab
vähendada osalust ka Rosneftis
ja Bašneftis. Ainuüksi Rosnefti 19,5 protsendi aktsiate müük
tooks eelarvesse pool triljonit
rubla.
ÄRIPÄEV.EE
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Elon Musk: odav nafta annab löögi
elekriautodele. Hiinas huvi kasvab
Pille Ivask
kaasautor

Tesla juht Elon Musk väitis,
et odav nafta annab elektriautodele löögi. Sellest hoolima-

ta väitis CNNile intervjuu andnud Musk, et Tesla pole ettevõte,

kes sellest kannataks.
Odavnafta on pannud ameeriklasi vaatama suurte javõimsate autode poole linnamaasturite ja kütust neelavate pikapite
müük kasvas möödunud aastal
märgatavalt. Nafta on vähemasti
uue aasta esimeselkuul odav püsinud, tõsi, eelmiselnädalal hind
pisut tõusis. Hinda kergitasid
uudised, et Venemaa on valmis
saudidega naftatootmise üle läbi rääkima. Rolli mängis ka dollari nõrgenemine.
–

Majanduslik vops. Alternatiivenergia suure promojana tuntud Musk ütles, et Tesla autod on
naftahinna eest paremini kaitstudkui need elektriautode toot-

jad, kelle toodang on odavamate killast. “Ilmselt mõjutab see

meid vähem, kuna meie tooted
erinevad tugevalt teiste omadest,” märkis Musk ning hoiatas,
et paljud teisedettevõttedvõivad
saada üsna tugeva majandusliku vopsu.
Tesla uus auto, Model 3, on ettevõtte teatel mõeldud laiema-

ODAVA nafta

tõttu kannatavad elektriautode tootjad, kuid Tesla

pigem mitte, ütles ettevõtte juht Elon Musk.

le turule, eriti võrreldes eelmiste autodega. Model 3 hind algab
34 000 dollarist. Hoolimata sellestleidis Musk, et Model 3 ootab
helge tulevik.
Musk ütles, et isegi kui praegu soosib olukord naftaturulseda, et hästi läheb nii-öelda traditsioonilistel autodel, võib olukord muutuda.
Musk märkis, et tervitab igati
konkurentsi elektriautode turul.
“Ma arvan, etkui General Motors
või mõni teinetuleks välja atraktiivse elektriautoga, oleks see kogu maailmale hea ning me kiidame selle heaks,” lausus ta.

FOTO: EPA

Hiina valitsuses on
tekkinud arusaam,
et elektriautod on
olulised. Selleks, et
linnades oleks puhas
õhk, on vaja üleminna
elektriautodele.
Elon Musk

Lisaks rääkis Musk, et hiinlaste huvi elektriautode vastu
on tasapisi kasvama hakanud ja
ka Hiinaettevõtted on hakanud
elektriautodealal “vedu võtma”.
Musk viitas ilmselt autotootjale
BYD, mille taga seisab muuseas
Warren Buffett.
Tesla pole Hiinas vähemasti
siiani erilist edu kogenud, mistõttu peab ettevõte nuputama,
kuidas saada hiinlased rohkem
Teslasid ostma. Senised müügitulemused on pettumuse valmistanud.
Musk i sõnul rakenduvad
praegu Teslale Hiinas autosid
müües suured maksud, ent olukord peaks muutuma, kui autotootja saab tootmise Hiinasse viia. Ta märkis, et plaani järgi
peaks Model 3 valmima Hiinas,
ent plaani elluviimiseks kuluvat
vähemaltkolm aastat.
Unistus puhtast õhust paneb tegutsema. Musk lausus, et Hiina

valitsuse poliitika muutub elektriautosid soosivamaks, seda eeskätt seetõttu, et tahetaksevähendada õhusaastet.
“Hiina valitsuses on tekkinud
arusaam, et elektriautod on tuleviku seisukohalt olulised,” ütles
ta. “Selleks, et linnades oleks puhas õhk, on vaja üle minna elektriautodele,” lisas Musk.

TULEMUS

Apranga alustas aastat käibe kasvuga
Leedu rõivaste Jaemüüja Apranga käive kasvas Jaanuaris aastaga üle 6%.
Apranga teatas eile börsile, et ettevõtte käive ulatus möödunud
kuul 16,3 miljonile eurole ja see on 6,4% enam kui mullu samal ajal.
Aastaga kasvas firma käive Leedus 7,1%, Lätis 0,8% Ja Eestis 14,1%.
Apranga gruppi kuulub 172 kauplust. Aastaga kasvas müügipindade suurus 7,1%. Leedu firma aktsia hind on Vilniuse börsil aastaga
langenud üle 4% ja kauples eile 2,55 eurol.
AKTSIIS

Eile tõusid alkoholi jakütuse aktsiisid
Et valitsus saaks täita koalitsioonileppe lubadusi, tõusis eile alkoholi aktsiisimäär 15 protsenti ning kütuse aktsiis 10 protsenti.
Bensiinide aktsiisimäär suurenes 10%, diisli ja kerge kütteõli aktsiisimäär 14% ning maagaasi aktsiisimäär 20% võrra. Alkoholiaktsiis tõuseb 15%.
Kuni 80% kaugvedajatest võivad aktsiisitõusu tõttu Lätis ja Leedus tankima hakata, ütles Statoil Fuel & Retail Eesti ASi peadirektor Kai Realo Äripäeva konverentsil “Lobby reeglid” oma ettekandes “Millesse takerdub ettevõtja Eestis?”.
TULEMUS

Nokia aktsia kukkus järsult
Nokia aktsia oli eile börsil viimase üheksa kuu kõige järsemas languses, kuna Samsungiga patendivaidluses saavutatud lahendus ei
vastanud analüütikute ootustele.
Nokia aktsia kukkus kauplemispäeva sees 13%, mis pühkis firma
väärtusest üle 4,3 miljardi euro. Pärastlõunal kauples aktsia 5,85
euro tasemel, mis vastab enam kui 11% suurusele langusele.
Analüüsifirma Inderes analüütik Mikael Rautanen oli börsi nii ägedast reaktsioonist üllatunud.

VÄLISTURG

Hiina tööstus veereb allamäge
Hiina tehaste aktiivsus langes Jaanuaris kolme kuu madalaimale
tasemele.
Valitsuse koostatud Jaanuari tööstuse PMI indeks oli 49,4 punkti,
mis on väiksem kui Reutersi küsitletud analüütikute oodatud 49,6
punkti. Tulemus, mis Jääb alla 50 punkti, tähistab sektori kokkutõmbumist.
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Ragn-Sells AS mission is circular economy based Service Solutions. We are committed to the
principle that all natural resources must be recycled after usage. Our team is currently looking

i

for a CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE RECYCLING COORDINATOR for developing
technologies and sorting Systems that allow to recycle at least 70% of the construction waste,
giving them new life
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throughout the Ragn-Sells Group.
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SEEKING:
CONSTRUCTION AND
DEMOLITION WASTE
RECYCLING COORDINATOR

V
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JÕIN OUR TEAM,
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IF YOU
are enthusiastic about the possibility of
implementing Solutions that contribute to
recycling and a more sustainable
environment
Your core values align with ours: SIMPLE

SOLUTIONS, RESPONSIBILITY, AMBITION,
HOLISTIC
have a degree in the field of civil engineering,
Chemical engineering, materials Science or
environmental technology
are capable project manager, who is able to
steer many projects at once, getting people
moving and sticking to deadlines
feel ready for frequent business assignments
in Scandinavia and the Baltic States
are fluent in English and preferably also
speak one of the following: Swedish, Danish,
Norwegian
have excellent Computer skills (project
management, analysis and other technioa
systems)

•

You have the knowledge or motivation to
study environmental law

BENEFITS:
Opportunity to work for one of Estonia’s most
employee friendly and sustainable compay
A benefits package worthy of a valuable
employee
Incentives for sports activities
Opportunity for development and a career in
an International organization
Flexible working hours and choice of location
(Tallinn, Tartu, Pärnu, Haapsalu, Rakvere,
Kivõli)
Reimbursements of travel costs ete
Great, supportive co-workers and team
events
35 days of holiday
•

V

•

•

•

•

•

•

•

RAGN SELLSI
ÄRIJUHT

AGU REMMELG

r
T

RAGN
H

SELLS

,

please call to Karin

Jarvet +372 699 0554. Please send your CV and motivational
letter to karin.jarvet@cvo.ee before 10. FEB 2016.

*

f

••
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TAASKASUTUS

Rehviliit
soovitaks
uue aktsiisi
kehtestada.
Ettevõtjad ei
pea seadusest
kinni
Lennart
kaasautor

Käämer

Ometileidub Kuurme sõnul hulkmaaletoojaid, sealhulgas rasketehnikatootjaid
traktorid, kombainid, haagised kes pole arvel ei PROTOs ega ole liitunud ühegi taaskasutusorganisatsiooniga. Selle tulemuselkoguti Kuurme sõnul möödunudaastalüle tuhande tonnirehve rohkem, kui deklareeriti.
Liidule vajalik raha, et organiseerida rehvide kogumisvõrk, transport ja taaskasutamine, laekub rehvide maaletoojalt. “Kui
taaskasutusse tuuakse oluliselt rohkemrehve, kui deklareeritakse, ei ole see majanduslikult jätkusuutlik,” märkis Kuurme. “Seega peavad kõik rehve maale toovad ettevõtted seadust täitma, sest lisaks seaduse mittetäitmisele saavutavad n-ö valemängijad hinnaeelise oma seaduskuulekatekonkurentide
ees,” selgitas ta olukorda.

Kümne aastaga pole rehvide tootjad, maa-

letoojad ja müüjad harjunud vastutama
nende taaskasutuse eest. Rehviliidu hin-

–

–

nangul tuleks kehtestada karmimad abinõudvõi isegi rehviaktsiis.
Tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ Eesti Rehviliit tegevjuhi Kaur Kuurme sõnul vilistavad paljud ettevõtted 2006. aastast kehtivale seadusele. Suurimadpatustajad on kasutatudrehvide maaletoojad ja välismaised
internetikaubamajad.
Seaduse järgi peab iga Eestis tegutsev
rehvide maaletooja omama registreeringut
Riiklikus Probleemtooteregistris (PROTO).
Selle saamiseks tuleb ettevõttel esitada jäätmekava, milles on kirjas, kuidas rehvide kogumineja taaskasutusse suunaminetoimub.
Kui ettevõte ise kogumispunkti luua ei suuda, on alternatiiv liituda mõne tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), näiteks Eesti
Rehviliit või Rehviringlus.
Rehve maale toova Baltyre Eesti juhatuse
liikme Heiki Kulu sõnul pole liitumises midagi keerulist, tuleb vaid sõlmida leping ja
pärast seda vastavalt sätestatud aruandlusperioodile esitada andmed turule müüdud
rehvikoguste (kaalude) kohta rehviliikide
lõikes. Vahet tehakse sõidu-, pakiauto-, veoki-ja erirehvidel.
See, kui palju tekib lisakohustusi, sõltub
rehvifirma töökorraldusest ning kasutatavast müügi- ja raamatupidamistarkvarast.
“Meie puhul, juhul kui eeltöö on tehtud, see
tähendabrehvide kaalud ja liik müügiprogrammis määratud, see erilist lisatööd kaasa
ei too. Ehk paar töötundi kuus. Olulisim lisakohustus on arve, mis tuleb tasuda,” selgitas Kulu.

Suurimad patustajad. Suurimaks probleemkohaks on Kuurme sõnul kasutatud rehvide maaletoojad, kes toovad Schengeni viisaruumis rekkatäied kasutatud rehvid ilma piirikontrollita Eestisse. Suur osa sellisel viisil tegutsevaid ettevõtteid TVOdega
liitunud ei ole.
Samuti pole ei PROTOs arvel ega ühegi taaskasutusorganisatsiooniga liitunud
Euroopa suurim rehvikaubamaja ReifenDirekt, mis on registreeritud Saksamaal, kuid
omab filiaali ka Eestis, tegeledes siin internetis rehvimüügiga.
Kulu sõnul pole välismaistel internetimüüjatel motivatsiooni ennast Eesti seadustega kurssi viia ja taaskasutuskohustust täita. “Võib arvata, et puudub ka regulatsioon,
kuidas neidselleks sundida,” märkis Kulu.
Omaette grupp on maaletoojatest lõppka-

KAHVELTOSTUKID

‘

Tuleks kehtestada rehviaktsiis. Samas tõ-

des Kuurme, et pole toimivat mehhanismi,
mis suudaks valemängijaid korrale kutsuda
ja rehvide vastuvõtmist piirata. Seda saab teha ainultriik keskkonnainspektsiooni kaudu või seaduseidkarmistades.
“Oleme kaks korda teinud rahandusministeeriumile ettepaneku, kus soovitame
olukorra parandamiseks kehtestada rehviaktsiis sarnaseltpakendiaktsiisiga. Kui ettevõte täidab seadust, siis ta aktsiisi ei maksa.
Kui aga seadust ei täideta, tuleb maksta aktsiisi, mis lähebsihtotstarbeliselt riigikassase
rehvireostuste likvideerimiseks loodusest.

MTÜ Eesti Rehviliit võtab tasuta vastu kõiki Eestis tekkivaid

r

VIRNASTAJAD

vanu rehve. Tasuta võetakse rehve vastu eraisikutelt, kohalikelt

KARUD

FORKLIFT.EE
TALLINN
53434946
53040810

–

Kahjuks lükatimõlemal korral ettepanek tagasi ning valemängijad ei tunne mingit ohtu, sest suure tõenäosusega keskkonnainspektsioon nendeni ei jõua,”rääkis Kuurme.
Lisaks on Eesti taaskasutustariif üks Euroopa Liidu väiksemaid. “Ühe sõiduauto
rehvi hinnale lisandub keskmisel 0,75 senti.
Sellest koorub välja teine probleem. Nimelt
ei kata praegune tariif ära rehvide taaskasutamiseks vajalikke investeeringuid,” rääkis Kuurme.
Tema sõnul nõuabsektorkolme-nelja miljoni euro suurust investeeringut, et luua Eestisse kaasaegne nõuetele vastav rehvide töötlustehas. “See vajab aga tariifitõstmist, sest
olemasolev tariif ei kata ära investeeringukulusid,” märkis Kuurme.
Ehkki rehvide taaskasutuskohustus kehtib ettevõtetele alates 2006. aastast, hakkas
Kuurme hinnangul riik olukorra vastu tõsisemat huvi tundma alles möödunud aastal. “Esimene reaalne huvi tekkis alles eelmise aasta teisel poolel seoses Raadiga, mil
ministeerium sai aru, et viis aastat on riigi
maale rehve kogutud ning kui Rehviringlus
või nende partnerid tegevuse lõpetavad, siis
peab riik maksumaksja raha kallale asuma,”
rääkis Kuurme.
Viimase väitelükkas keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Kerli
Rebane ümber. Rebase sõnul juhul, kui MTÜ
Rehviringlus ei suuda temaga liitunudtootjate eest täita jäätmeseadusest tulenevaid
nõudeid ning peaks tegevuse lõpetama, peavad juba turule lastud ja jäätmeks muutunud vanarehvide eest MTÜga liitunud tootjad uuesti taaskasutustasu maksma.
Sama olukordvalitses ka kampaania Tee-

Pane tähele
Vanarehvide kogumine

MAASTIKUTÕSTUKID

J3

sutajad näiteks transpordiettevõtted ja teised firmad, kes ostavad oma tehnikalerehve
mõnelt muult ELi liikmesriigis registreeritud rehvimüüjalt, kellel pole PROTO registreeringut. “Sellisel juhul on need ettevõtted
maaletoojad (tootjad), kellele laieneb samuti taaskasutuse kohustus. Võib arvata, et selles grupis esineb tõesti üksjagu teadmatust
oma kohustuste kohta,” sõnas Kulu.
Seaduse järgi on siiani olnud võimalik
Rehviliidu kogumispunktidesse, mida on
Eestis kokku 90, vanarehve tasuta ja piiramatus koguses ära anda igal eraisikul, kohalikul omavalitsusel ning rehvitöökojal, välja
arvatud romulad. Sellest aastast on Kuurme
sõnul Rehviliit sunnitudomaks võtma sarnase stiili, mida Rehviringlus juba terve aasta
viljeleb. “See tähendab, et võtame vastu töökodadelt ja edasimüüjatelt sama koguse rehve, mis on meie süsteemi maaletoojad neile
müünud.Mis ülejäänud rehvidest saab, peab
töökoda või edasimüüja otse oma teistelt tarnijatelt küsima,” rääkis Kuurme.

JÕHVI

PÄRNU

54004436

5029762

t\

u

Tasub teada
Mis rehvidest saab?
-

Lääne-Viru jäätmekeskus LääneVirumaal
Ragn Sellsi territoorium Tartus
-

Valga jäätmejaam Valgamaal
Võru jäätmejaam Võrumaal
Viljandi prügila Viljandimaal
- Ragn Sellsi territoorium Pärnu-

omavalitsustelt, heakorrafirmadelt
ning MTÜ Eesti Rehviliiduga lepingut omavatelt rehvifirmadelt ning

-

transpordiettevõtetelt.
Igat liikirehve saab suuremates
kogustes korraga ära anda:
Nelitäht OÜ Harjumaal
Väätsa prügila Järvamaal
Uikala prügila Ida-Virumaal

maal
Läänemaa jäätmejaam Läänemaal
Sikassaare Vanametall Saaremaal
Keskkonnateenused Hiiumaal

Rehviliidul on neli taaskasutuspartnerit. Nelitäht OÜ pressib kummipurust matte mänguväljakutele ja tööstustesse, murukärgesid ja ajutiste liiklusmärki-

de aluseid.
Metaloidas UAB ja Prismaarendus
OÜ toodavad rehvidest lõhkamistööde turvamatte.
DB Baltic kasutab rehve energia
tootmiseks tsemenditööstuses.
ALLIKAS: REHVILIIT
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Lähiaeg
muutusi ei too

Veoautode remondi teenused
Novaforest OÜ, Betooni 11 D

MTÜ Eesti Rehviliit tegevjuhi Kaur Kuurme
sõnul oleks üks võimalus kogu ahel riigistada riik teeks seadused, korraldaks järelevalve, organiseeriks kogumise, milleks on
loodud KIKi toel jäätmejaamad ning ühtlasi teeks vajaliku investeeringu moodsasse
–

rehvide töötlustehasesse.

MTÜ Eesti Rehvili t egevjuhiKaur
Kuurme ei ole see
majanduslikult

kui
taaskasutusse
jätkusuutlik,

tuuakse oluliselt
rohkem rehve, kui

deklareeritakse.
FOTO:

me Ära 2008 raames kogutud prügi utiliseerimisega, kus lõpuks maksis riik kaks korda
kogu prügikoguse käitluse kinni. Kõigepealt
maksis ministeerium käitlemise eestraha ette OÜ-le Utileek ning neli aastat hiljem maksti teist korda uuesti.
Kampaania Teeme Ära 2008 tõi rehvide
taaskasutamise teema teravalt esile. “Juhtisimeprobleemile jubasiis tähelepanu, kuid
vastuseks hakkasid maaletoojad Rehviliitu laimamises süüdistama, meid kaevati ka
kohtusse. Saime laimamise kaasuses võidu,
kuid jäime süüdi konkurentsikuriteos, kus
meile heideti ette, et oleme kolmandate ettevõtete suhtes tingimusi kohaldanud,” rääkis Kuurme.
Liit juhtis ühes dokumendis tähelepanu sellele, et Eestis on mõni rehvide maaletooja, kes ei täidarehvide kogumise ja taaskasutamise kohustusi. “Keskkonnainspektsioon, mille ülesanne oli järelevalvet teha,
oli probleemi lahendamises jõuetu ja rehve
tuli meie tasuta kogumispunktidesse metsikul hulgal,” sõnas Kuurme. Keskkonnainspektsioon hakkas asja vastu huvi tundma alles 2009. aastal ehk kolm aastat pärast määruse kehtima hakkamist.
Taaskasutusorganisatsioonid mõistavad taaskasutust erinevalt, mistõttu ollakse patiseisus. Rehviringlus on kogunud aastatega Raadiavalikule kinnistule suure hulga rehve, mille kogus võib ulatuda 9000–14
000 tonnini.
Möödunud aastal Rehviliidu partneriks
olnud OÜ Nelitähtpurustab rehvid jasuunab
need energiatoormeks.Lisaks on Rehviliidul
kaks Leedu partnerit, kes toodavadrehvidest
energiat ning erinevaid esemeid.

6778

tonni vanu rehve kogus
Rehviliit 2014. aastal, neist
taaskasutiusse jõudis 5218
tonni. 2013. aastal kogus Rehviliit 6725 tonni jataaskasutas
7661 tonni vanu rehve.

RAUL

MEE

Välismaistel
internetimüü jatel pole
motivatsiooni
ennast Eesti
seadustega

kurssi viia
jataaskasutuskohustust

täita.
Baltyre Eesti juhatuse liige Heiki Kulu

Tel 511 5778, 513 5468

Tootjad ei ole
arusaanud

oma vastutusest probleemtoodete turule
laskmisega.

“Praegu on riigi roll tagada, et kõik täidaksid seadusest tulenevaidkohustusi võrdsetel alustel. Kuna sellega ei ole kümne aasta keskkonnaministeeriumi jäätmejooksul hakkama saadud, tasuks valida teine lähenemine,” märkis Kuurme. “Lahendus osakonna peaspetoleks, kui kehtestataks riiklikud tariifid, mis sialist Kerli Rebane
on piisavad selleks, et kogu ahelat töös hoida. Eeskujuks tõi Kuurme Läti, kus rehvidele
on kehtestatud riiklik tasu.
Teise variandina on Rehviliit välja pakkunud maaletoojate auditeerimise kohustuse, mis aitaks vältida olukordi, kus rehvide koguseid näidatakse tegelikust väiksemana. Selles saab eeskujuks võtta pakendivaldkonna.
Et lahendada sõidukite all Eestisse tulevate rehvide probleemi, tegi Rehviliit ettepaneku sõidukite esmaregistreerimisel võtta rehvide eest tasu, mis kataks rehvide taaskasutamise kulud.
Keskkonnaministeeriumijäätmeosakonna peaspetsialisti Kerli Rebase sõnul saatis
ministeerium möödunud aasta oktoobris
ligi 1300 ettevõttele kirja, kus selgitas jäätmeseadusest tulenevaid nõudeid. “Märkisime, et kui tootjavastutusorganisatsioonile määratakse rahaline karistus või kaasnevad muud õigusaktide jõustamisega seotud
nõuded, suunatakse need kulud tootjatele.
Seega on tootja seotud tootjavastutusorganisatsioonile määratud sanktsioonidega,”
märkis Rebane.
Rebase sõnul ei reageerinud kirjale ükski tootja, mis näitab selgelt, et tootjad ei ole
aru saanud oma vastutusest probleemtoodete turule laskmisega.
Rehviliidu ettepanekud olukorra parandamiseks vajavad Rebase sõnul täiendavat
analüüsi ja uuringuid. “Uue jäätmeseaduse jõustumise eeldatavaks tähtajaks on 1.
jaanuar aastal 2017 ning johtuvalt sellest
ei ole võimalik MTÜ Rehviliit esitatud ettepanekuid seal rakendada. See ei tähenda, et
muudatusi poleks hiljem võimalik teha,” sõnas Rebane.
Lisaks vaatab ministeeriumRebase sõnul
üle tootjavastutuse regulatsiooni, sest tootjad ja ka tootjavastutusorganisatsioonid ei
suhtu jäätmetekäitlusesse täie tõsidusega.

www.novaforest.ee

TRANSPORT

Põhjamaad kaaluvad ühist piletisüsteemi
Majandusminister Kristen Michal kohtub Lapimaal Põhjamaade
transpordi-ja IT-ministritega, et leida võimalusi koostööks.
“Tallinn ja Helsingi on juba mõnda aega ette valmistanud ühise piletisüsteemi arendamist. See võimaldaks sõita ükskõik millise transpordikaardi või pangakaardiga nii Tallinna kui ka Helsingi
ühistranspordis,” ütles minister.
Mugavam piletisüsteem soodustab ka ühistranspordi laiemat kasutamist ning vähendab autode hulka linnatänavatel.
Michali sõnul võiks järgmisena mõelda lahendusest, kuhu on integreeritud kõik liikumisviisid ja teenused lennukitest jalgrattarendija Uberini.
–

POST

Eesti-Soome pakiautomaaditeenus menukas
Itella SmartPOSTi pakiautomaatide kasutus on Soomes aasta varasemaga võrreldes 70 protsenti kasvanud, teatas ettevõte. Olulise panuse on andnud eestlased, kes saatsid aasta varasemaga
võrreldes mullu Soome kolmandiku võrra enam pakke.
“Eestist SmartPOST pakiautomaatidega Soome saadetavate pakkide maht kasvas 2015. aastal 66 protsenti,” selgitas Itella SmartPOSTi tegevjuht Risto Eelmaa. Suurema osa Soome saadetavatest
pakkidest moodustavad äriklientide pakid ning vähem on eraisikutest saatjaid. Soomes on ettevõttel 500 ning Eestis 85 pakiautomaati.
LENNUNDUS

Iraan ostab hulgaliselt uusireisilennukeid
Airbusi teatel ostab Iraan ettevõttelt 118 uut lennukit. The Guardiani andmetel otsib Iraan lisaks teisigi lepinguid ning võib järgmise kolme aasta jooksul vajada lausa 500 uut lennukit.
Sanktsioonidest vabanenud islamiriik on juba pikemat aega rääkinud vajadusest uuendada oma aegunud lennukiparki, mis kannatas Lääne kaubanduskeeldude tõttu ka varuosade nappuse all.
Viimastel aastatel on Iraani reisilennukeid tabanud arvukad inimohvritega õnnetused.

LEMMIKUD
logistikauudised.ee loetuimad uudised
Statoil: järgmisest nädalast liigub transpordis tankimine
Eestist Lätti. Statoil Fuel & Retail annab soovituse enne kütuseaktsiisi tõusu sõidukiomanikel kütusepaagid täis tankida.
Eesti suurimad dividendid võetakse transpordiärist. 2014. aas-

talvõeti Eestis suurimat omanikutulutranspordiettevõtetest.
Eesti suurima ekspedeerimisfirma emafirma laienes jõudsalt.
ASi DSV Transport emafirma viis lõpule UTiWorldwide Inc akt-

sionäridele tehtud ülevõtupakkumise.

Ettevalmistav koolitus

TOLLIAGENDI

tasemeeksami sooritamiseks
Maksu- ja Tolliametis
Koolituse algus 11. märtsil
Soodushind kuni 12. veebruar 2016
Registreerumine koolitusele info@tollikoolitus.eu

www.tollikoolitus.eu
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BALTIKUMI SUURIM TURUNDUSSUNDMUS

v/ord

pass
creativity meets Business

ja Kuldmuna 2016 Gala

17. -18. märts 2016

2016
KULDMUNA

Tallinn, Saku Suurhall

Ole kohal ja saad teada:
-

-

-

-

-

-

kuidas suurendada loovust oma organisatsioonis

Jr*

kuidas saavutada, et loovideed ja -lahendused oleks ka äriliselt edukad
millised olid Eesti kõige tulemuslikumad turunduskampaaniad aastal 2015
millised loovad turunduskampaaniad on ka äriliselt edukad
kuidas jutustada lugusid

-

online ja offline kanalites

Ä

millised olid Eesti parimad reklaamid aastal 2015
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Seminariruumide rent
TEL 667 0105
korraldaja,

ruumi suurus

istekohti

hind/ühik

hinna sees

lisatasu eest

kontaktandmed

HOTELL ORU***
Narva mnt 120b,
Tallinn
tel 603 3302
faks 601 2600
sales@oruhotel.ee

majutus-

soodustused

lisainfo

kohti

Oru
95 m2
Oru 1
60 m2
Oru 2
15 m2

100

kokkuleppel

faks,

TV, video, ekraan,

ne,

10

CD-mängija, internet, wifi, sülearvuti
kasutamine

kohvipausid

JÄNEDA MÕIS OÜ 10 eri
Lääne–Virumaa
suurusega
73602 Jäneda
konverentsiruumi
tel 384 9750
info@janedaturism.ee
www.janedaturism.ee

10–250 10–25 €/h
ja kokkuleppel

wifi, dataprojektor,
pabertahvel, markerid, grafoprojektor

120
paljundus,
kohvipausid,
toitlustamine

TOOSIKANNU
PUHKEKESKUS
Jõeküla, Käru vald,
79218 Raplamaa.
Tel 489 8160;
www.toosikannu.ee;
info@toosikannu.ee

Seminarisaal
Jahisaal 80 m2
Ale-Sepa
seminarisaal
Peamaja saal
150 m2

60
30
20

dataprojektor,

toitlustus,

ekraan, wifi,

kohvipausid,
majutus,

CENTRUM
HOTELL
Tallinna 24,
71008 Viljandi
tel 4351100
faks 4351130
bron@centrum.ee

Punane 66 m2

30–50

58 €/p

Roheline 38 m2

20–30

38 €/p

50

www.oruhotel.ee

koolitusruum Sviit

pabertahvel, TV,
video

100

6

7 €/h

wifi, DVD mängija,
pabertahvel, markerid

paljundus,

100

dataprojektor,
grafoprojektor,
pabertahvel,

kokkuleppel

toitlustami-

ulukisafari,
lasketiir

dataprojektor, paljun-

Tasuta valvega parkla, hea ligipääs
ühiskondliku transpordiga,
toitlustamine hubases
à la carte restoranis, mitmekülgne
valik kohvipause, võimalik korraldada firmapidusid
ja tähtpäevi. Uutele klientidele iga kolmas
saali kasutuskord TASUTA!

hind
kokkuleppel

talvel
kuni
100
inimest,
suvel
kuni
180
inimest

56

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

Seminarisaalides toolide-laudade paigutus vastavalt
Teie soovile. Toosikannu Puhkekeskus asub
looduskaunis kohas metsade sügavuses Käru vallas
Raplamaal 80 km kaugusel Tallinnast.
Pärast seminari on võimalik käia saunas, matkata
ATV
või mootorsaaniga, osaleda ulukisafaril või lasta
püssi meie lasketiirukompleksis.

majutus koolitusel osaleja-

damine,

tele,

kohvipausid,
toitlustamine

püsikliendisoodustus koolitusruumile

Asume Villjandi kesklinnas Centrumi
kaubanduskeskuse 3. korrusel.
Suur tasuta parkla.
Hea ligipääs ühiskondliku transpordiga.
Toitlustamine hubases restoranis Cassata.
Hotellis on baar, saun ja ilusalong.
Leiame koos teile sobivaima lahenduse!

www.centrum.ee

Eduka s Ee st i
ootab uusi ideid
Eesti arengu kiirendamiseks.
Osalemiseks palume saata arvamusloo
koos oma fotoga aadressil arvamus@aripaev.ee.
Kolmele paremale artiklile on Äripäev koostöös EMT ja Elioni,
Tallinna Kaubamaja, Danske Banki, Combimilli ja ACE Logisticsiga
välja pannud väärikad auhinnad.

10 000,

Võitja saab
teise koha omanik 3000 ja kolmas 2000 eurot.
Kaastöid võib saata
29. veebruarini 2016 (kaasa arvatud).
Laekunud tekste avaldame jooksvalt
Äripäeva paberväljaandes ja veebis.
Toimetus jätab endale õiguse tekste
toimetaja ja lühendada.

Edukas
Eesti

14 ARVAMUS

ÄRILAUSE

Aivo Takis:
Jalgratast pole vaja leiutada. Heade lahenduste
kopeerimine ei ole häbiasi, see näitab arukust.

ÄRIPÄEV 2. veebruar 2016

Estraveli omanik soovitab Eestil rohkem eeskuju võtta muu maailma headest kogemustest.

toimetaja Vilja Kiisler, tel 667 0150, e-postvilja.kiisler@aripaev.ee

ANALÜÜS

KOLUMN

Statistikaameti esialgsetel andmetel tootsid
tööstusettevõtted eelmisel aastal 2% vähem
toodangutkui aasta varem. Aasta teises pooles
pöördus varasem väike kasv languseks.

Welcome to Estonia?

Swedbank: ekspordivõimalused
paranevad peagi
Tõnu Mertsina

Swedbanki peaökonomist

Aasta viimasel kuul vähenes töötleva tööstu-

se toodangumaht aastases võrdluses 7%. Kuna
aasta esimene pool oli olnud oluliselt tugevam,
siis aasta kokkuvõttes vähenes töötleva tööstuse toodangumaht vaid protsendi võrra. Samas oli
nii detsembris kui ka aasta kokkuvõttes töötleva
tööstuse langus üsnagi laiapõhjaline tootmismaht vähenes enam kui pooltes tegevusalades.
–

Puidutööstusel läls hästi. Kõige tugevama po-

sitiivsepanuse andis puidutööstus, mille tootmismaht kasvas mullu 7%. Puidutööstus on teinud oma tootmisvõimsustesse suuriinvesteeringuid ning seetõttu võib ka sel aastal oodata siin
tootmismahtude tugeva kasvu jätkumist.Kõige enam tõmbasid aga töötleva tööstuse toodangumahtu alla keemia-ja elektroonikatööstus.
Kui esimese languse taga oli peamiselt Venemaa
nõudluse vähenemine, siis elektroonika puhul
olid põhjuseks ettevõttesisesed tootmisotsused.
Aasta viimastelkuudel pidurdus töötleva
tööstuse ekspordikäibe vähenemine.Detsembris vähenes töötleva tööstuse ekspordikäive protsendi, aastas keskmiselt aga 2 protsendi võrra.
Kui vaadata ekspordi langusepõhjuseid, siisei
ole selleks mitte meie ettevõtete ja nende kaupade halvenenud konkurentsivõime, vaid peamiseltvälised tegurid, nagu Venemaa nõrgenenud
nõudlus ja sanktsioonid, odav nafta.
Ekspordiolukord paraneb.Sel

aastal ootame
Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorra paranemist. See peaks meie ettevõtjatele, kes sõltuvad välisnõudlusest, pakkuma paremaid ekspordivõimalusi seda eelkõige just
Euroopa turgudel. Ettevõtjatel, kes sõltuvad aga
rohkem Venemaast, ei tasu märkimisväärsele
ekspordi taastumisele loota. Venemaa majanduslangus veidi taandub, kuid sealne nõudlus püsib
vähemalt sel aastal veel jätkuvaltnõrk.
–

LUGEJA ARVAB
Fondivalitsejate mugava elu
üheks põhjuseks on see, et kahjuks suur osa inimestest ei tunne
huvi 2. samba pensionifondi raha
käekäigu ja sellega seotud kulude

vastu.Kui pensionikogujate ükskõiksus väheneks, võivad asjad
õiges suunas liikuma hakata.
Kommentaar Kristi Saare kirjutisele “Pensioniraha võiks sama hästi madratsi alla panna”

A

te hulka, avalikus sekoris hõivatute arvu vähen-

jal, milriigivalitsejad keskenduvad peenhäälestamisele, nagu mehe ja naise abielu põhiseadusesse kirjutamine või lippude heiskamine ettevõtluspäeval, laiutab keset tuba suur elevant, millest poliitikud pingsalt mööda vaatavad. Selle elevandi nimi on sisserände vältimatus. Jutt ei käi pagu-

lastest, vaid tööjõust, ilma kelleta me varsti enam

hakkama ei saa.
Tööjõupuudus ei ole enam ammu vaid vajadus
rohkemate programmeerijate, inseneride jatippspetsialistide järele. Praegu otsivad tööandjad tikutulega taga tublisid kutseoskustega inimesi ja
ka päris lihtsat tööjõudu. Enam-vähem kõik, kes
tahavad tööd teha, on hõivatud, ja sellest on kujunemas olulisemaid takistusi Eesti arengule.
Puudu jääb 5000 töötajat aastas. Tööjõupuudus

pole sedasorti probleem, mis ise laheneks, pigem
vastupidi. Prognoosi järgi väheneb Eesti rahvaarv
kuni aastani 2040 keskmiselt 4800 inimese võrra igal aastal, nii sündimuse vähenemise kuika
sisserändest suurema väljarände tõttu. Tööealiste inimeste arv väheneb aastas 6350 inimese võrra ja pensioniealiste hulk suureneb 3400 inimese
võrra. Ühe pensionäri ülalpidamiseks läheb aga
vaja enam kui ühte maksumaksjat.
Kui arvestada, et kaugeltki kõik tööealised
inimesed ei ole maksumaksjad (praegu osaleb
15–64aastastesttööturul vaid 69 protsenti), aga
suudame nende osakaalu paari protsendi võrra
suurendada, jääbmeil igal aastal puudu keskmiselt 5000 inimest, kes väärtust looks ja riigikassasse oma panuse annaks.
Sama püssirohutünni otsas istub kogu vananev Euroopa. Üldiselt on mõistetud, et ilma immigrantideta hakkama ei saa. Näiteks Saksamaa
ja Austria on välistööjõu värbamise jõuliselt käivitanud, sama suuna on võtnud Malta. Immigrantidest töötajaid otsivad aktiivselt Kanada ja
Uus-Meremaa, rääkimata USAst ja Austraaliast.
See ei ole enam sõda talentide pärast. Konkureeritakse kõigi inimeste pärast, kes tahavad töötada ja kellel on olemas kas vajalikud oskused või
siis soovja võimekus need omandada.
Eesti valitsus on demograafilistest arengutest
tulenevate vältimatuteprobleemidega vägagi
hästi kursis. Kuid valijate silmis on teema ebapopulaarne ja seetõttu ei kiirusta poliitikud reaalsusele otsa vaatama. Veel otseselt ei põle, las tegeleb sellega järgmine või ülejärgmine valitsus.
Jah, töös on mitulahendust: töövõimereformiga püüab riik suurendada tööturul osaleja-

Toomas Tamsar

tööandjate keskliidu juht

Me ei kutsu siia
neid välismaalasi,
keda tahame aidata,
vaid neid,
kes on meile eluliselt
vajalikud.

datakse, ettevõtjad pingutavad tootlikkuse kasvu nimel, planeeritakse tõsta pensioniiga. Välismaalaste seadust on korduvalt jupikeste kaupa
soodsamaks muudetud.
Need on vajalikud sammud, kuid 5000 maksumaksjat aastas me siit kokku ei kraabi. Kui me
ei suuda aga töötajate arvu kahanemist kuidagi kompenseerida, siis ei too lisandväärtuse kasv,
töövõimereform ja riigireform kaasa loodetud
heaolu kasvu, vaid tehtukulub selleks, et suudaksime riigina kuidagigi hoida olemasolevat taset.
Poliitikutel on oluline aru saada ja ka avalikkusele (loe: valijatele) kommunikeerida üht
põhimõttelist asjaolu: juhitud sisseränne ja pagulaste vastuvõtmine ei oleüks ja sama. Eesti esmane eesmärk ei pea olema humaansetelkaalutlustel teisteriikide probleemide lahendamine,
ehkki oma panus tulebmeil pagulaskriisis kanda. Me ei kutsu siia neid välismaalasi, keda tahame aidata, vaid neid, kes on meile endile eluliselt
vajalikud. Kui me ise juhime sisserännet, siis saame ise otsustada, millistest riikidest ja millise hariduse ja taustaga inimesiEestisse kutsume.
Tööandjatel on valitsusele konkreetsed ootused. Esiteks, et valitsus ütleks selgelt välja: meil

on vaja inimesi, kes tahavad tööd teha ja nad on
teretulnud.
Selgelt tuleb välja öelda, etkõik sisserändajad
peavad järgima meiekehtestatud mängureegleid. Seejuures tuleb need reeglid siis ka konkreetselt paika panna, sealhulgas üle vaadata
praegused, mis on kohati liigagi karmid näiteks
ei ole eesti keele oskus tegelikult vajalikkõigil
neil ametikohtadel, kus seda praegu nõutakse.
Teiseks ootame valitsuselt, et tegeldaks senisest otsustavalt enam sellega, et Eestisse oleks
ka tegelikult võimalik tööle tulla. Ja et siin oleks
hea töötada ja elada. Et kui tullakse perega, siis
oleks lastele tagatud kooli-ja lasteaiakohad.Et
nii töötaja kui ka tema perekond saaks eesti keele ja siinsekultuuri õpet, samuti abi sisseelamisel ning enda sisseseadmiseks vajalike toimingu–

–

te tegemisel.

Ja mis peamine et Eestis oleks ka tegelikult
maailma parim ettevõtluskeskkond, kus igaüks
võiks tahta töötada või ettevõtlusega tegelda,
väärtust luua.
Sest kui oleme suutnud lõpuks otsustada, keda me Eestisse vajame ja tahame ja kuidas me
oleme valmis neid vastu võtma, peavad need inimesed ka ise tahtmaEestisse tulla. Ja see võib olla
kõige keerulisem osa võrrandis.
–

REPLIIK

Rikkust pole tarvis häbeneda

loewww.aripaev.ee

Tänan Teid mulle pakutud võimaluse eest. Aga ma jätan selle kasutamata. See ei sobi miPeatoimetaja: 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
Tellimine internetis:
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 võtab endale õiguse kirju ja
kaastöid vajaduse korral lühendada. Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajalehes
Äripäev ja tema lisades avaldatud artiklid,
fotod, teabegraafika (sh päevakajalisel,
majanduslikul, poliitilisel või religioossel
teemal) on autoriõigusega kaitstud teosed ning nende reprodutseerimine,levitamine ningedastamine mis tahes kujul

on

ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta keelatud.Kaebuste korral ajalehe sisu
kohta võitepöörduda Pressinõukogusse,
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

nu sisemiste tõekspidamistega. Ma ei arva, et dividendid on
teema, millest peaksin rääkima. Ma ei arva, et see edetabel
on eetiline.Minu tegemised pole märkimist väärt, ajan vaikselt
oma äri.
Selline on tänapäeval ärimeeste suhtumine dividendide edetabelisse ja omanikutulu
väljavõtmisesse. Ettevõtted, kes
maksavad stabiilseltdividenditulu omanikele, on tavaliselt
edukad samu nimesid näeme
–

Alyona Stadnik

ajakirjanik

Ma ei arva, et dividendide väljavõtmine

on teema, millest ma
peaksin rääkima.

rikaste edetabelis ja TOP100
edukate ettevõtete tabelis.Kuid
rikkus, omanikutulu on ärimeeste jaoksmillegipärast
piinlik teema. Kiputakse hoidma madalat profiili ning rõhutatakse, et see küll ei ole teema,
millesttahaksrääkida. Kui teen
ettepaneku, et räägime siis ärist
ja selle edust, siis öeldakse: ah,
see ei ole ka mingi edu.
Ole eeskuju! Paljud

ettevõtjad

kinnitavad, et ettevõtlusest tee-

nitud tulu ei investeeri nad ettevõtlusesse, vaid kindlustavad
oma pensionipõlve, lubavad en-

dale emotsionaalseid oste ja
hoolitsevad oma pere ning järelkasvu eest. Arusaadav ja igati respekteeritav! Aga miks on
sellest häbi rääkida? Oma higi
ja vaevaga teenitudraha ju.
Pigem võiksid dividenditulu
teenijad olla eeskujuks paljudele teistele, rääkida oma kogemustest, oma õppetundidest,
võib-ollaka vigadest.
Seda ikka selleks, et meil
oleks rohkem selliseid edukaid
ettevõtteid. Mida rohkem neid
on, sedarohkem annab see julgust noortele hakata ettevõtjaks.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
Maailm avastas triljoni dollari ookeani.
Kui kliimamuutustest räägitakse üldjuhul
kui millestki negatiivsest, siis tegelikkuses
võib olla tegemist ka suure rahapajaga.
Pensioniraha võiks sama hästi madratsi alla panna. Arutelu pensionisüsteemi
üle on takerdunud pisimuudatustesse, selle asemel et parandada fundamentaalseid
vigu teises sambas, kirjutab Kristi Saare.

7 toksilist rahaharjumust, millest vabaneda. On mitu harjumust, mis tekitavad inimestele rahalisi probleeme.
10oskust, mis järjest enam hinda lähevad. Viie aasta pärast on kolmandik tähtsamatest oskustest tööturul muutunud, selgub Maailma Majandusfoorumi raportist.

XVI Gaselli Kongress

21 nippi algajale ettevõtjale. Ajakiri
Entrepreneur annab ettevõtjaile soovitusi.

18. veebruaril 2016
Kultuurikatlas

KOMMENTAAR

Vanast peast Vahemerele!
Väidetavalt saab inimene just

neljakümnendates päriselt
aru, et ta ükskord tõepoolest

Ja enne sedatulebpension. Mulle meeldiks olla üks
neist heas vormis pensionäridest, kes mõne Vahemere-äärse
kuurordi rannapromenaadil jalutab, kokteiliklaas käes. Tahaksin lubada endale mugavat reisimist, gurmeerestorane ja kvaliteetset arstiabi.
Paljud minu eakaaslased
on jätnud oma pensionipäevade elatustasemeriigi ja saatuse hooleks.
Osa pole liitunud ka II sambaga, sest meievanustele pole
see kohustuslik. Suures plaanis
on suhtumine selline, et pensionisambad onpettus, aktsiate
ostmiseasemel võib raha kohe
põlema panna ja üleüldse surevad vähemalt mehed enne pensionileminekutära.

Kristi Malmberg
kujundus- ja fototoimetuse juht

sureb.

väike lootus on
lapsed, keda mina pean üheks
kõige ebakindlamaks investeeringuks üldse. Lapsel on endakeskeani piisavalt tegemist
õpingute, ülestöötamise, eluasemelaenu ja oma laste kasvatamisega. Vähe on neid, kes
suudavad oma vanemaid nii
külluslikult toetada, et tagavad
neile samasuguse elujärje, kui
neil oli töölkäies.

Lapsed? Ainus

tasin tekkinud säästud mõnesse fondi, mis tundusidpõnevad.
Lähtusin sellest, et ei liiguta seda raha enne 20 aastat, seepärast mõtlesin nii võimalikele poliitilistele protsessidele,

arengumaade majanduskasvule kui ka tehnoloogia arengule
ja keskkonnakaitsele.
Vahepeal olin korralikult
plussis, nüüd olen väikeses mii-

Tulevikus ähvardavale virelemisele
tuleb vastu hakata
olevikus.

Jubaaastaid tiksub mul garanteeritud tootlusega III pensionisammas.Tõenäoliselt
saaks ise rahaga mässates parema tulemuse, aga suhtun sellesse nii, et vajalikul ajahetkel on
mul kindel rahasumma olemas.
Igav, aga suhteliselt turvaline
seljatagune.
Esimesel võimalusel liitusin
ka II pensionisambaga ja selle tervis on siianipäris hea.Vähemalt praegu paistab, et sealt
mingit arvestatavat pensionilisa isegi saab.
Ent selleks, et 70aastaselt
Vahemere ääres kokteili libistada, on sedakõike vähe.Sestap
alustasin paar aastat tagasi investeerimisega. Esialgu paigu-

Veeda inspireeriv päev
kiiresti kasvavate ettevõtete seas!

nuses.
Ikkagi investeerimine.

Selle

aasta alguses soetasin peotäie

kodumaiseid aktsiaid ja panen
igal kuul teatudrahasumma investeerimiskontole. Ostan selle eest midagi, mis tundub parajasti investeerimisobjektina
huvitav.
Soovitan seda kõigile. Investeerimine on kõigile kättesaadav. Ei pea alustama 1000 või
10 000 euroga, piisab ka sajast.
Muidugi võib tulla sõda, hüperinflatsioon, finantsturgude
kokkuvarisemine.
Võimalik, etkuurordi asemel veedan pensionipõlve vaese
ja haigena ühetoaliseskorteris.
Aga vähemalt ei pea ma siis sisimas põdema, midakõike oleksin võinud noore või keskealisena oma tulevikukindlustamiseks ette võtta. Tulevikus ähvardavale virelemisele tulebvastu
hakata olevikus.

Oma loo räägib:

Erply asutaja Kristjan Hiiemaa

„Tuleb suurelt mõelda“

KOMMENTAAR

Eesti vajab LNG-terminali
Leedu valitsuse laienev lobitöö Eesti LNG-terminalide projektide vastu tuleneb tõsiasjast, et Leedu maksumaksjate rahaga on ehitatud kallis ujuvterminal Klaipedasse.

Nüüd üritatakse ebaefektiivse LNG-terminali kulusid kõrge gaasi hinna kaudu eestlaste
ja lätlaste vahel ära jagada eesmärgiga vähendadaLeedu tarbijate koormust.
Leedu terminalitöössetulekei ole muutnud gaasi hindaBaltimaades tegelikult sendi võrragi.

Andreas Laane
Alexela Groupi juhatuse esimees

gaasikraanid kinni keerata või
küsida gaasi eest senist põhjendamatult kõrget hinda.
Alexela tahab konkureerida.

Kui kohalikke terminale ei tule, on võitja
Gazprom, seeaga ei saa
olla riiklik eesmärk.

Seesama Gazpromi gaas. Lee-

maades, siis ühest Leedus asu-

dugaas, mida Eestisse on eksporditud, on seesama Gazpromi gaas, mida on siin kogu aeg
müüdud.Positiivne on vaid see,
et erinevalt mõne aasta tagusest ajast on nüüdBaltimaade
sees võimalik gaasiga kaubelda.
Kuna Leetu müüdav Gazpromi gaasi hind on madalam
kui otse Eestisse müüdava gaasi hind, oleme tänu toimivale
turule suutnud osta oma klientidele odavamatLeedu Gazpromi gaasi.
Kui Gazprom keerab kinni
oma gaasikraanid kõikjal Balti-

vast ujuvterminalist Eestile

gaasi lihtsalt ei jätku. Selle LNGkoguse, mis on Leedu terminalis, tarbiksidLeedu enda tarbijad ära vähemkui ühe kuuga.
On küll olemas Läti Incukalnsi gaasihoidla, kuid ka sealne
gaas ei pruugi esmajoones Eestinijõuda.
Eesti oma LNG-terminal
annab meile vajaliku kindluse gaasi olemasolus. Vaatamata sellele, et LNG on alati mõnevõrra kallim kui torugaas, võtab oma terminaliolemasolu
Gazpromiltvõimaluse siinsed

Eestisse tuleb LNG-terminal,
kui selle tulekut tahab ja kaitseb meie riik. Tegevused selles suunas seisneks selles, et juhul kui Soomes või Baltimaades soovibmõni ettevõte LNGterminali rajada, peab see toimuma võrdsetelkonkurentsitingimustel eeskätt tähendab
see, et juhul kui Euroopa Liit otsustab LNG-terminali rajamist
siin piirkonnas rahastada, peab
võitma majanduslikult parim
projekt.
Alexela on veendunud, et
Alexela Paldiski LNG-terminal
on konkurentsivõimelisimprojektpiirkonnas ning oleme valmis ausatel konkurentsitingimustel ka kandideerima.
Aus konkurents võib tähendada ka, etEuroopa Liit ei rahastagi ühegi LNG-terminali ehitamist ning nii terminale
võib-ollarohkem ei tulegi. Sellisel juhul on ainsaks võimalikuks võitjaks Gazprom. See aga
ei saa olla kindlasti meie riiklik
eesmärk.
–

Gaselliliikumist toetavad

gasel.ripve

Gaselli Kongressi toetavad

Kongressi soodushind 189 eurot (käibemaksuga 226,8 eurot).
Lisainfo ja registreerimine: telefon 667 0251, e-post kertu.ruus@aripaev.ee, gasell.aripaev.ee
Kui soovite tutvustada enda ettevõtet Gaselli Kongressil, siis võtke ühendust Eliise.Nikopensius@aripaev.ee
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TÕUSJA

LANGEJA

Lennufirma teatas, et neljanda
kvartali reisijate arv tuleb
tõenäoliselt oodatust suurem.

Soome firma kaotas
patendivaidluse Samsung

Electronicsiga.

Nokia

Ryanair

14,47 EUR

+

5,25% _

15,0

5,8975 EUR

-10,64% _

8,0

7,4

13,5

6,8
12,0
6,2
10,5

5,6

9,0
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toimetaja Rainer Saad, tel 667 0398, e-post rainer.saad@aripaev.ee

STATOILI Põhjameres asuva naftaplatvormi elektriseadmed. Investor Toomas

otsustas naftatootja aktsiaid juurde osta. FOTO: BLOOMBERG

TULEMUS

Investor
Toomasele algas
uus aasta nukralt.
Kas halb algus annab
tooni terveks aastaks?
INVESTOR TOOMAS
Äripäeva väljamõeldud tegelane

selt ning mina usun, et need mured ei kao
veel niipea. Samas tõusid aktsiaturud jaanuari lõpuks kuu põhjast välja ning sellegavähenes minu portfelli miinus umbes 2
protsendini.

Nii nagu septembri alguses, mõtlesinkorraks ka jaanuari börsipaanika ajal, et võiks omaportfellis olevad positsioonid müüa pooleks
ehk 50% kõikidest aktsiatest, mis mul on.
Kuid jaanuari lõpupoole hakkas järsult
kukkunud naftahind vaikselt tõusma ning
ka börsid võtsid jalad alla. Kuu viimane
kauplemispäev lõpetati näiteks USA börsidel 2,5protsendise tõusuga.
Nafta hind annab ka selaastal börsidele suunda. Jaanuari eelviimaselnädalal lanKorraks mõtlesin müügile.

Jaanuar algas mu portfellile nukralt, kui
aasta esimesel kauplemispäeval võtsid
maailma suuremad börsid eesotsas Hiinaga järsult suuna alla. Kuid pikaajalise in-

vestorina ei löönud ma verest välja.
Jaanuaris kõikus mu portfelli väärtus
rohkemkui 15 000 euro vahemikus ning
korraks langes see ka eelmise aasta septembritasemele, kui turgudel oli paanika Hiina majanduse pärast. Eelmisel aastalüllatas Hiina taas investoreid negatiiv-

Ülevaade
Viimased kuud on investorit kõvasti kõigutanud
Investor Toomase portfelli väärtus eurodes

250 000

Ainult üks tõusja
ettevõte

200 000
150 000

muutus

aktsia hind
kohalikus valuutas

jaanuaris, %

332

0,61

55,09
2,56
13,6
0,843
129,77
1,75
118,4
34,28
87,34
120,6

–0,7
–0,78
–1,45
–1,63
–1,72
–2,23
–4,28
–7,2
–7,52
–7,8

31.01.2016

236 328,94

100 000

Leroy Seafood
03.01.2005

50 000

37 560
0
2005

2008

2011

2014

Microsoft
Apranga

1,83

Tallinna Vesi
Tallink
Berkshire Hathaway
Olympic EG
Statoil
EXSA

protsenti langes investor
Toomase portfelli väärtus

Apple

jaanuaris.

Volkswagen

Portfelli parim praegu Microsoft
aktsiaportfell seisuga 31.01.2016
kogus

Microsoft
Leroy Seafood

Tallinna Vesi A-aktsia
Apple
Apranga

Berkshire B-aktsia
Tallink
Olympic EG
iShares Stoxx Euro 600
Statoil
Volkswagen
ALLIKAS: ÄRIPÄEV, BLOOMBERG

617
850
1400
210
6000
110
11900
5000
250
330
19

soetus €

15,70
21,35
14,50
56,90
1,89
137,08
0,85
1,64
39,53
15,01
130,8

hind

€

väärtus €

osakaal %

50,86
35,32
13,60
89,87
2,56
119,81
0,84
1,75
34,28
12,60
120,6

31 382,63
30 021,28
19 040,00
18 873,05
15 360
13 179,48
10 031,70
8750,00
8570,00
4156,60
2291,4

13,28
12,70
8,06
7,99
6,50
5,58
4,24
3,70
3,63
1,76
0,97

kasum

€

tõus

%

21 693,02 223,88
65,44
11 874,63
–1260,00
–6,21
6923,96
57,95
4026,00
35,52
–1899,32 –12,60
–23,80
–0,24
528,83
6,43
–1312,50
–13,28
–796,70 –16,08
–193,80
–7,80

NUMBER

10

Jaanuari keskpaigas, kui nafta hind vajus alla 30 dollaritaset, otsustasin juurde osta Statoili aktsiaid.Esimese ostu tegin 7. augustil, ostes 330 aktsiat hinnaga 136,2 Norra krooni aktsia (kogutehing umbes 5000 eurot).
15. jaanuarilostsin 285 aktsiat hinnaga
100,5 Norra krooni aktsia (kogutehing umbes 3000 eurot). Teise tehinguga olen umbes 4275 Norra krooni (454 eurot) kasumis.Esimesest tehingust on kahjum umbes
730 eurot, aga kui lüüamõlemad tehingud
kokku, väheneb kogukahjum 280 eurole.
Kui dividendid juurde arvestada, jääb miinuseks umbes 150 eurot. Samas on tegu pikaajalise investeeringuga naftasse ning
seetõttu mind päevakõikumised ei huvita.

VALUUTA

INTRESS

Eratarbijad peaksid arvestama,
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Euroopa Keskpanga negatiivne

Euribor on EKP sammude tõttu
olnud tugevas languses.

29,81

-

EUR/USD

0,43%

Euribor 6 kuud

1,0886

100

+

0,2000

76

1,15

0,1275

52

1,10

0,0550

28

1,05

-0,0175

4

1,00
04

06

08

02

12

10

Portfellis oli ainult üks tõusja. Jaanuar oli
volatiilne ning seetõttu oli portfellis ainult
üks tõusja Norra lõhekasvataja Leroy Sea-

06

08

12

10

Mis saab ülejäänud aastast? Aasta algas fi-

nantsturgudele nukralt ning tihtilugu kiputakse arvama, et see annab toonikogu ülejäänud aastaks. Kuidkõik need aasta alguse lood ei pruugi olla midagi muud
kui ühed järjekordsed linnalegendid, mida turgudel usutakse. Davosi majandusfoorumit külastanud Nobeli majanduspreemia võitja Robert Shiller ütles, et aasta alguse meeleolud ei suuda ülejäänud aastaks
aktsiaturgudele tooni anda. See, et aktsiahinnad aasta esimesel kauplemispäeval kohe alla sadasid, on lihtsaltkokkusattumus.
“Tegemist on justkui mingi metafooriga,”
ütles ta.
Samas usun, et esimesel poolaastal volatiilsus jätkub ja palju sõltub nafta hinna
käekäigust. Osa analüütikuid usub, et aasta
järgmisespooles hakkab nafta hind tõusma ja seetõttu võib ka turgude volatiilsus
väheneda.
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08

12

10

RAHA

reklaam

Osa analüüKommertspankade intressitooted
tikuid usub,
jooksev hoius
pank
keskmiselt
kuu
et aasta järgpüsijäägilt
kuu jäägilt
mises pooles
Danske Bank
Tallinna Äripank
0,00
hakkab nafta
Tallinna Äripank (3)
0,00
hind tõusma ja Citadele
Pank
0,01
0,01
Versobank
seetõttu võib
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0,10 (7)
ka turgude
0,01
Krediidipank
volatiilsus
BIGBANK
%

-

1 kuu

0,10
0,25

-

-

-

Inbank

0,05

0,05

-

-

3 aastat

min summa

%,

-

0,40
0,55

0,50/1,5
0,65

0,60/1,60
0,75

0,05

0,1

0,70

0,60

0,90

1,00

0,70/1,70
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1,20

200
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-

-

1,0

1,40

1,50

1,80
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350

0,25

0,40

0,55

0,70

0,80

0,02

0,03

0,10

0,50

0,80

1,10

1,20

300
100/200 (4)

0,45
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0,60

0,80
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0,60
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-

-

6 kuud

-
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USD

9 kuud

1 aasta

min summa

0,20

200
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0,10

0,15

0,05

0,10

0,45

0,70

0,90

1,1

0,15

0,30

0,40

0,50

500
300

0,10

0,20

0,50

0,70

0,90

100/200 (4)

-

0,35

0,10

Krediidipank

0,05

-

0,30

Versobank
DNB

on päeva

3 kuud

2 aastat

Pankadekontaktandmed

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Citadele Pank

Kursid

2 kuud

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

0,01

-

tähtajaline hoius

1 kuu

pank

6 kuud

0,20
0,35

0,50

0,20

-

-

3 kuud

0,15
0,30

0,40

-

väheneda.

2 kuud

Kontakteeruge pangaga

-

0,10

1,00

jooksul korrigeeritavad; (3) personaalpanganduseklientidele; (4) internetipangas/kontoris (7)

päevalõpu kontojäägilt, Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd

0%

Citadele Pank Roosikrantsi 2, Tallinn,

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

tel 770 0000, faks 770 0001,

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

BALTI ETTEVÕTETE NOTEERIMATA VÕLAKIRJAD
võlakiri

ISIN kood

emiteerimiskuupäev

lunastamistähtaeg

IuteCredit Europe A6

EE3300110584
EE3300110725
EE3300110808

29.09.2014
15.09.2015
8.12.2015

15.09.2018
15.09.2017
15.12.2017

Mainor Ülemiste
Uvic
PlusPlus Capital

EE3300110691
EE3300110782
EE3300110840

16.06.2015
27.11.2015
25.01.2016

26.11.2018
27.11.2018
1.02.2019

Cofi (Inbank)
IuteCredit Europe A5

kupongimäär

reklaam

intressimakse
sagedus

7,00%
16,00%
16,00%
7,00%
10,00%
13,00%

nimiväärtus

emissiooni maht

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne
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EUR 1000

5 000 000
506 000
530 000

kvartaalne
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EUR 1000
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EUR 1000

5 000 000
1 300 000

BÖRS
01.02

Tallinn
aktsia

sulgemishind, EUR

muutus
eelm, %

käive,

P/E

EUR
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-0,94
-3,23
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-
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hind, EUR

0,71

1,0%

1,39

0,0%
3,1%
5,8%
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0,89

Alma Media
Citycon

3,42

0,59

19,0

2,9

3,5

2,22

0,82

12,7

0,9

6,3

Elisa Comm.

34,11
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5,9

3,9

1,2

-

Finnair
Fortum

5,11

3,44

-
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-3,04
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0,9
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3,54

0,85

25,3

0,5
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Neste Oil
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-1,76
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1,7

4,1
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-0,03

-
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Nokia
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5,87
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2,3
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-
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4,9
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6,85

-3,25

-

0,5

-

Stora Enso

7,48

0,07

-

1,2

-

0,0%
0,0%
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-

1,0

4,7
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1,1

3,7

-3,04
-0,79
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5,3
6,4

0,853

1,19

6,650
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-0,30
0,00
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0,00

-

-

0,750

1,76

-

47

0,41

10,4%
-28,9%

-

0,93
0,64

viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal
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P/B
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-
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-
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0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas
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0,294

0,00
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4,5

1,4
0,6

Snaige

0,286

0,00

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,991
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2,6

6,9

JPY

NOK
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PLN
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4,525
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CHF
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TRY
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HUF
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-
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5,1

-
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Värvilised metallid

29.01

USD/t

Nafta IPE, bbl

34,94
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Nafta NYMEX, bbl

32,38

4535,5

t

397,00

Vask LME
Plii LME
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290,75

Nikkel LME
Tina LME
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Tsink LME

Mootoribensiin,

GBP

3,1

divid.
tootlus

-0,39

USD

SGD

P/B

2,55
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Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

P/E

1,650

Euroopa Keskpank

EUR/SEK

-

01.02
muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

aktsia

Riia

-

Vilnius

P/E arvutatud

AUD

-

13,8

1,41
1,06

2,230
1,260

BGN

divid.
tootlus

26,5%
16,6%
8,8%

36 408
381

11,1

1,58

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

P/B

2,45

0,57
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P/E

22,0%
-2,0%

1,760
0,386

aktsia

muutus
eelm, %

aktsia

14,2%

0,80

01.02

Helsingi

divid.
tootlus

-14,7%
8,2%
5,9%
7,8%
3,9%

13,8

–

food. Kuigi Microsofti aktsiarallis tulemuste järelpeaaegu 6 protsenti, jäi see siiski madalamale tasemele, kui oli jaanuari
alguses. Suurimad langejad olidEuroopa
fondEXSA, Apple jaVolkswagen. Neist kolmest mõjutas portfelli väärtust enim tehnoloogiahiid Apple, mille aktsia hind vajus
alla 100 dollari taset. Apple’ist on saanud
minu portfelli murelaps, kuna ettevõte teatas oma tulemustes, et prognoosib järgmises kvartalis esimest korda enam kui kümne aasta jooksul käibe langust.

0,006_

-

-0,0900

04

kuu, kui täitsinühe lubaduse lugejate ees.

Otsustasin teha riskantse tehingu ja investeeridaVolkswagenisse. Ostetud sai 19 aktsiat hinnaga 130,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli 2500 eurot ehk umbes protsent
mu portfelli koguväärtusest. Volkswageni
aktsia on pärast skandaali oma tõusude ja
mõõnadega sattunud Ameerika mägedele,
kuid mina usun, et autofirma jääb püsima
ning sellele ma ka panustasin.

-0,089%

0, 51%

1,20

02

17

nõrgemaks.

_

Ostsin juurde Statoili.

Ostsin Volkswagenit. Jaanuar oli ka see

intressimäär survestab eurot

Nord Pool Eesti

protsenti on aasta algusest
langenud Saksa peamine börsiindeks DAX.

ges nafta hind maailmaturul 14 aasta madalaimale tasemele, alla 30 dollaribarrel.
21. jaanuari kommentaaris kirjutasin, et
naftahinnal tasub silma peal hoida ja kui
see tõusma hakkab, võib turg sama teha.
Praeguseks on nafta hind tõusnud uuesti üle 30 dollari taseme, WTI on 33 dollaril,
Brent 36 dollari lähedal. Ka hirmuindeks
VIX ei läinud jaanuarispööraseks, vaid langes oma kuu tipust 35protsenti. Augustis,
kui hirm Hiina pärast tugevalt esile kerkis,
oli VIX 53 punktil, jaanuari lõpetas indeks
20 punktil. Selle näitaja järgi võib praegune olukord olla soodsamkui augustis.

ELEKTER

Diislikütus, t
Kerge kütteõli, t
Masuut (1% väävel),

t

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

01.02
117,35

Kakao NYBOT, USD/t
Nisu NYSE LIFFE, USD/t
Rapsiseemned NYSE LIFFE Pariis

1609

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

USD/t

1706,5

2,16

nael 453,59 g
Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

1524

408,80
2816,00

107,80
363,5

=

01.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1126,77
873,95
505,90

14,34
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga

18 REKLAAM
12. veebruaril
ilmub Äripäeva lisana

REISILEHT
TEEMAD
?

Uudised

?

Milliseid võimalusi ja boonuseid turismi?rmade k liendiprogrammid pak uvad

?

Millised on interneti kasut amise võimalused lennujaamades ja lennuk ites

?

?

?

Kuidas reisil k ulusid kok k u hoida?
Toit k ui riikide visiitkaart (sulle teadmiseks, et
k irjut ame loo, k us siis toome välja erinevate
riik ide olulisemad toidusündmused –Hiina puhul teeüritused, It aalia puhul past a-ja pitsaga
seotud sündmused jne)
Milliseid elamusi pak k uda välisk ülalistele
Eestis

?

Tooted, mis muudavad reisimise hõlpsamaks

?

Kuidas korraldada head videokonverentsi

?

Nutirakendused, mis reisides hät ta ei jäta

Reklaamipindu saab broneerida ja
materjale esitada 3. veebruarini.

Valmisreklaamid esitada
4. veebruariks.

Reklaami projektijuht:
Sirle Kübar
sirle.kubar@aripaev.ee
tel 66 7 005 3
faks 66 7 0 2 00

ÄRIPÄEV 2. veebruar 2016
reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

investeerimisfondid INVE STOR 19
Dow JonesUSA

OMX Stockholm

16 466,30

1343,03

+2,47% _

-

OMX Helsinki

3179,81

0,98% _

EPIII samba indeks
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-1 29% _
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29.01

ost

müük

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

12,44
15,75

12,20
15,75

12,20
15,75

9,86
2,72

-4,81
-0,51

12 kuud
-3,22
3,41

3 aastat

Avaron Areneva Euroopa Fond D, EUR
Avaroni Privaatportfell B, EUR

5,05
5,62

5 aastat

2,78
5,09

41 792 081
10384 526

Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

13,00

13,00

13,00

4,07

-0,25

5,89

7,23

-

7 185 783

28.01

CompensaLife
ost

müük

NAV

riski-

aste
Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

Kasvuporfelli mahu info

on antud

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

1,50

-

12,28

on antud

%

aasta

algusest

-

tootlus (p.a)

fondi maht

%

12 kuud

3 aastat

5 aastat

-4,30

2,10

3,60

2,70

6 937 992

0,10

-0,30

1,20

2,30

912 905

ost

müük

12 kuud

3 aastat

1,04

1,05

1,05

4,98

-1,31

-1,92

3,14

2,71

1,24

1,25

1,25

7,36

-2,48

-2,58

4,09

2,93

13628 398
213 895 482

0,91

0,92

0,92

1,51

0,30

-0,26

1,91

2,38

4 724 448

1,65

1,69

1,66

9,34

-4,51

-3,40

5,88

4,16

4 586 101

0,80

0,79

2,13

0,20

-1,00

1,32

2,01

525 491

NAV

riski-

aste

Danske Pension Intress, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

29.01
NAV

riski-

aste
Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR
Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR
Täiendav Pensionifond, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

3 aastat

5 aastat
352 093 999
49 956 159
52 940 806

1,52

1,52

3,24

-0,51

2,80

3,34

2,91

1,20
1,25

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

0,24
0,77

2,47
0,32

3,15
2,43

3,46
3,41

1,31

1,32

1,32

3,61

-0,71

3,53

3,94

1,17

1,18

1,18

1,71

0,61

0,38

2,68

3,69

85 736 146
17 649 524

1,48

1,49

1,49

3,59

-1,66

4,11

4,64

3,54

7 443 444

9,90

9,90

8,43

8,51

8,51

5,39

5,44

5,44

12,33
12,33

3,13

10 092 823,92

-13,62

-27,52

3,97

5,58

-7,67

-0,68

0,48

-1,38

-7,67

-0,68

Nordea

Pensions E stonia AS Liivalaia

AS SEB Varahaldus Tornimäe 2, Tallinn

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

15010, tel 665 6565, faks 665 7122,
fondid@seb.ee, www.seb.ee
Danske Capital AS Narva mnt 11, Tallinn 15015,
tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@danskebank.ee, www.danskecapital.ee,
www.danskebank.ee

AS GILD Property Asset Management
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,

tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com

Compensa Life Vienna
Insurance Group SE
Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee

SEB Enskilda Equities Tornimäe 2, Tallinn,

LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402
Versobank AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
Danske Bank Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104

tel 665 6622, faks 665 6802
Mandatum Life Insurance Baltic SE Viru
väljak 2, Tallinn, tel 681 2300, info@mandatumlife.ee, www.mandatumlife.ee

TÕLGE, LK.7
Ragn-Sells AS missiooniks on eristuda turul taaskasutusele keskendunud teenuslahenduste poolest. Oleme
keskendunud põhimõttele, et kogu tooraine, mis loodusest võetakse, peab peale kasutamist jõudma uuesti
materjalina taaskasutusse. Meie meeskonnast on puudu ehitus-ja lammutusjäätmete käitluslahenduste spetsialist, kes arendaks välja tehnoloogiad ja sorteerimislahendused, mis võimaldavad vähemalt 70% ulatuses
meile üle antud ehitusjäätmetestsuunata taaskasutusse, anda neile uus elu ja seda üle terve Ragn-Sells Grupi.

OTSIME: EHITUS~ JA LAMMUTUSJÄÄTMETE TAASKASUTUSELE
SUUNATUD KÄITLUSLAHENDUSTE ARENDA JAT

fondi maht

%

1,51

9,80

toimetaja Juhan Lang, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee

10

Maaklerifirmad

LIITU MEIE MEESKONNAGA, KUI
Vaimustud võimalusest juurutada lahendusi, mis annavad
panuse taaskasutusse ja jätkusuutlikumasse keskkonda;
Sinu põhiväärtused ühtivad Ragn-Sellsi omadega:
LIHTNE, VASTUTUSTUNDLIK, ETTEVÕTLIK, TERVIKLIK;
Sul on ehitusinseneri, keemia-, materjalide-või keskkonnatehnoloogi haridus;
Oled võimekas projektijuht ja suudad juhtida mitut projekti
korraga, kaasata inimesi ja pidada kinni tähtaegadest;
Sa oled valmis sagedasteks töölähetusteks Skandinaavia
ja Balti riikidesse;
Räägid vabalt inglise keelt ja soovitavalt mõnda keelt
järgnevates: rootsi, taani, norra
Sul on suurepärane arvutisüsteemide kasutusoskus
(projektijuhtimise, analüüsi-ja muud tehnilised süsteemid)
Sul on teadmised keskkonnaõigusest või motivatsioon
seda õppida

•

•

•

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

08

5 aastat

veebilehel www.danskecapital.ee.

müük

06

fondi maht

%

LHV Varahaldus
ost

04

AvaronAsset Management Narva mnt 7D,
B-korpus, 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,
info@gafm.ee, www.gafm.ee
LHV VarahaldusAS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee

29.01

Danske Pension 25, EUR
Danske Pension 50, EUR

ÄRIPÄEV 2. veebruar 2016
02

seisuga 31.12.2015.

Danske Capital AS

0, 10% _

Fondivalitsejad

reklaam

Avaron Asset Management

-

0,48

-

1 374 073

-1,38

MEIEPOOLSED HÜVED:
Võimalus töötada Eesti
ühes töötajasõbralikumas ja
jätkusuutlikumas ettevõttes;
Väärtuslikule inimesele vääriline
motivatsioonipakett;
Soodustused sportliku eluviisi
•

•

•

harrastamiseks;

•

•

•

28.01

MandatumLife
ost

müük

NAV

riski-

aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

Konservatiivne, EUR

%

aasta

tootlus (p.a)

algusest

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

•

116,14

115,56

115,56

-

-2,52

-3,21

0,66

-

-

114,41

113,28

113,28

-

-1,16

-3,64

0,80

-

-

-

-0,12

-4,04

1,03

-

-

-

0,74

-4,57

1,52

-

-

-5,32

-

-

Tasakaalustatud, EUR

114,56

112,87

112,87

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR

110,53

108,36

108,36

119,81

117,46

117,46

-

0,93

145,06
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 90,45

144,34

144,34

-

-0,87

-1,63

90,00

90,00

-

-11,96

-11,88

-

-

-

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

101,58

101,07

101,07

-

-3,00

-5,86

-

-

-

124,26

121,82

121,82

-

-1,06

-7,46

-

-

-

2,94

Investeerimisportfellid:
1,34

2,59

-

29.01

Nordea PensionsEstonia
müük

NAV

1,02

1,03

1,03

7,06

-3,03

12 kuud
-3,03

0,85

0,86

0,86

10,51

-4,68

-3,37

Nordea Pensionifond B, EUR
Nordea Pensionifond C, EUR
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR

0,93

0,94

0,94

4,42

-1,1

-2,58

0,87

0,88

0,88

2,04

0,68

-0,4

-6,7

-5,03

5,8

4,22

19 593 975,53
12 760 718,39
7 487 196,07

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,76

-0,81

-1,6

2,82

0

1 682 121,20

riski-

aste
Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

1,30

1,32

1,31

aasta
algusest

tootlus (p.a)

ost

%

11,87

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

3,76

3,36

4,69

3,72

2,16

2,79

2,54

2,93

167 979 793,60
19268 142,09

0,77

0,77

3,96

ost

müük

NAV

riski-

0,788

0,796

0,796

9,98

-4,11

12 kuud
-6,19

3 aastat

SEB Energiline Pf, EUR

3,13

1,30

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,894

0,903

0,903

1,82

-0,11

-1,87

-0,07

1,27

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,832

0,841

0,841

5,69

-1,79

-6,03

0,61

1,13

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,997

1,007

1,007

7,30

-2,74

-5,99

1,95

1,46

SEB Aktiivne Pf, EUR

1,004

1,025

1,014

11,10

-5,72

-7,52

3,97

1,74

21 345 104,90
406 915 954,87
17 068 221,31

1,166

1,189

1,177

5,60

-1,70

-5,55

1,28

1,44

14 003 995,89

29.01

AS SEB Varahaldus
aste

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

29.01

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
ost

müük

NAV

1,6
114,175

1,6
115,317

1,6
114,175

2,11
5,71

riski-

aste
SEB Corporate Bond Fund, EUR
SEB Strategy Balanced Fund
SEB Strategy Defensive Fund
SEB Strategy Growth Fund
SEB Strategy Opportunity Fund

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

aasta
algusest
%

0,31
-0,91

tootlus (p.a)

12 kuud
-1,48
-3,31

3 aastat

2,38
3,05

111,95

111,95

111,95

3,16

0,06

-1,31

2,28

116,728
115,421

117,895
116,575

116,728
115,421

11,9
8,55

-4,26
-2,08

-10,73
-6,77

3,75
3,73

väljalaskehindusaab

33 323 843,39
57 713 010,15

vaadata www.seb.ee/fondikursid. Fondide mahud on

seisuga 31.10.2015.

fondi maht

%

5 aastat

3,99

287 800 000,00
896 500 000,00

1 794 400

000,00

367 200 000,00
624 400 000,00

•

•

•

•

•

•

Aregu-ja karjäärivõimalust

rahvusvahelises organisatsioonis;
Paindlikku tööaega ja
asukohavalikut (Tallinn, Tartu,
Pärnu Haapsalu, Rakvere, Kivõli).
Sõidukulude hüvitamine
Mõnusad ja toetavad kolleegid
ning ühisüritused
35 päeva puhkust

OMX TALLINN

TEGIJA TURUL

Äripäev

52 nädalat

Boone Pickens:
Ajalugu vaadates peaks nafta

Nr 22 (5382) 02.02.2016

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

883,96

0, 28%

+

l

910

hind järgmise 12kuu jooksul
kahekordistuma.

885

860

835

810

Naftaeksperdi sõnul tõuseb musta kulla barreli hind aasta lõpuks 52 dollarile. Samas tunnistas ta, et oli möödunud aastal hinna liikumise suhtes liiga optimistlik.

04

06

08

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

12

02

912,40
815,45

INVESTOR TOOMASE BLOGI
Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

+0,22%

Jaanuarikuu pakkus

NAFTA

eksootikat

Nafta alustas nädalat langusega, kuna Hiina majandusnäitajad olid oodatust halvemad
ja OPECi allikas lükkas ümber
jutud erakorralisest koosolekust. Hiina tööstussektor tõm-

J

väärtus
235 114 €

aanuaris andsid maailma finantsturgudel tõusjate seas
valdavalt tooni minu jaoks

kaunikesti eksootilised börsid, kuid sekka sattus ka üks
üllataja siitsamast Baltimaadest. Ei, paraku ei leia esikümnest Tallinna ja Vilniu-

26% raha
74% aktsiad

Hiina statistika
langetas nafta hinda

kuhu olen isegi investeerinud, vaid
seekord murdis end parimate turgude esiviisikusse hoopis Riia börs. Jah, lõunanaabrite börs on küll imetilluke ning ettevõtteidki on seal vaid näpuotsaga, kuid indeksi 3,66% tõus on siiski muljetavaldav.
Seda enam, et Bloombergi reastatud sadakonna maailma suurimabörsiindeksi
seas olimöödunudkuul tõusjaid vaid napp
17. Neistki vaid seitse suutis teenida enam
kui paariprotsendist tootlust. Sattusin eile juhtumisiLäti börsi hea mineku üle põgusalt vestlemaka LHV analüütiku Arno
Taraga, kes viitas, et Riia börsiindeks tõusis jaanuaris peamiselt tänu kahele Balti lisanimekirjas olevale aktsiale Kurzemes
CMAS jaLatvijas Balzams.

Tasub teada
Parimad jahalvimad börsid
muutus jaanuaris, %

se börsi,

Investor Toomas on Äripäeva välja
mõeldud tegelane, aga tema käsutuses on reaalne raha, mida ta Investeerib finantsturgudele. Toomas alustas tegevust 2002. aasta alguses, mil tema käsutusse
anti investeerimiseks miljon krooni. Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus, investeerimismõtteid jagab investor Toomas Äripäevatagumisel
leheküljel ja veebis.
aktsiate päevane muutus, protsentides

3,45
3,04
2,98
1,07
0,57
0
–0,78
–0,85
–1,2
–2,21
–3,46

Apple

Microsoft
Berkshire Hathaway B-aktsia
Tallink
Olympic EG
Tallinna Vesi
Apranga
iShares Europe Stoxx 600
Leroy Seafood
Volkswagen
Statoil

Viimased tehingud
ostis: 14. jaanuaril 285 Statoili aktsiat hinnaga
100,50 Norra krooni aktsia. Tehingusumma oli
28 642,50 NOKi ja komisjonitasu 134,40 NOKi.
ostis: 5. jaanuaril 19 Volkswageni aktsiat hinnaga 130,8 eurot aktsia. Tehingusumma oli
2485,2 eurot. Swedbanki vahendusel tehtud
tehingu teenustasu oli 14,06 eurot.

Kindlasti ei
peaks jaanuari tulemuste
põhjal püssi
põõsasse

viskama ka
Vilniuse ja
Tallinna börsi
investorid.
investor Toomas

Sinu arvamus
Kommenteeri Toomase investeerimisotsuseid, jaga oma kogemusi või esita küsimusi veebilehel www.aripaev.ee või e-kirjaga
aadressil investor.toomas@aripaev.ee

–

40%. Samas peab välja tooma, et Latvijas Balzams tõusis jaanuarikuu
viimasel börsipäeval 42,63%, põhjuseks ettevõtte suuraktsionäri soov teha ülevõtupakkumine hinnaga 9 eurot aktsia. “Arvestades kauplemisaktiivsust Riia börsil, leian,
et Riia börsiindeksi liikumine on tihtipeale suhteliselt kaootiline ning sõltub väga
palju mõne väiksema lisanimekirjas oleva
aktsiaga tehtud tehingutest,” usaldas mulle Tara. “Soovitaksin silma peal hoida siiski Riia börsi põhinimekirjas olevatel aktsiatel, nagunäiteks Olainfarm, Grindeks ja
Latvijas Kugnieciba.”
Kui Riia börs kõrvale jätta, siis kahtlemata on huvitav jaanuari parimate börside geograafiline asukoht. Justkui põgenenuks tootluskülma ja tuisu eest palmi alla sooja! Lõppenud kuu parima börsi tiitel läks nimelt Tuneesiasse, millele järgnesid Jamaica ja mitte niivõrd eksootiline SloPäeva tootlus

Tuneesia
Jamaica
Slovakkia
Läti
Tai

8
7,8
5,8
3,7
3,1

Hiina

Egiptus
Saudi Araabia
Itaalia
Nigeeria

–25,3
–14,8
–13,5
–13,3
–11,5

ALLIKAS: BLOOMBERG

vakkia. Tunnistan ausalt, et olen Aafrikasse investeerimist kaalunud, kuid Tuneesia börs minu vaatevälja seni sattunudpole. Ometi on tegu selle aasta lõikesmaailma parima börsiga. Asja lähemaltuurides
selgus siiski, et sealsegi tõusu taga on peaasjalikult anomaalia enam kuikolmandiku börsiindeksi koosseisust hõivavad kaks
panka ja üks joogitootja ning just neilt pärineb ka tõus. Erinevalt Tuneesiast võib ehk
veidi kaugeleulatuvamaid järeldusi teha
Kariibi mere saare Jamaicakohta. Tõus on
seda kõnekam, et 2015. aastal kerkis sealne börs tubli 100% jaBloombergi andmetel
kiireneb majanduskasv seal jubakolmandat aastat järjest.
–

Hind 379 eurot

+

km

Info ja registreerimine:
Stella-Kaisa Kanemägi, telefon 667 0156,
e-post stella-kaisa.kanemagi@aripaev.ee

•

•

–

Aprangal ilus aasta algus. Lee-

pertide kinnitusel on Slovakkia majandus
tänavu heas vormis, sealnerahandusministeerium prognoosib töötuse vähenemist
ja keskpank ootab 3,1% suurust majanduskasvu. Kindlasti ei peaks jaanuari tulemuste põhjal püssi põõsasse viskama ka Vilniuse ja Tallinna börsi investorid. Vilniuse börs jäi koguni napilt plussi ja Tallinna
börsi paariprotsendiline miinus pole USA
ja Euroopa suuremate turgude langusega
võrreldes kõneväärtki.

Baltika käive langes. Eesti rõivafirma käive kahanes jaanuaris aastaga 12%.

Koolituse teemad:
Läbirääkimiste olemus psühholoogi pilguga
Liitvad läbirääkimised
Osapoole valikud suund, tempo, vahendid
Läbirääkija pädevused
Koolitaja on ARNO BALTIN
Läbirääkimiste kulg

•

jandusandmed nõrgenesid.

du rõivaste jaemüüja käive kas-

Kuidas mõista ja juhtida läbirääkimisi kõigi meeltega?

•

Toorainete hind kukub edasi. Esmaspäeval kukkusid nii toorainete hinnad kui ka arenevate
turgude valuutad, kuna Hiina ma-

vas jaanuaris aastaga üle 6%.

LÄBIRÄÄKIMISTE
PSÜHHOLOOGIA
•

PANE TÄHELE

Tallinna börs esines vapralt. Niisamuti ei
ole laest võetudSlovakkia börsi tõus. Eks-

29. veebruar
Täpsem kava aadressil
akadeemia.aripaev.ee

bus jaanuaris kokku suurimal
kiirusel alates 2012. aasta jaanuarist. See lisas muret juba
niigi ülepakkumise käes vaevleva riigi tulevikuväljavaadetele. “Hiina tööstuse nõrkPMI
indeks veab hindu veelgi alla,
sest riigil on tohutu mõju kogu toorainesektori nõudlusele,”
rääkis Commerzbanki vanem
naftaanalüütikCarsten Fritsch
uudisteagentuurile CNBC.
WTI nafta hindkukkus eile
pealelõunaks ligi 4% ja Brenti
hindüle 2%.
Lisaks teatas üks OPECi allikasSaudi Araabia väljaandele, et on veel liiga vara ennustada OPECi erakorralisekohtumise toimumist.
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