TELLIJATELE

TALLINNA SADAM

Vormelilegend
kihutas
metsaärisse

Erikontroll võtab ette
sadama partnerid

Endine poliitik ja vormeliäss

Toivo Asmer on viimastel aastatel keskendunud puidu-ja metsaärile. Metsamajandus

Mitu erikontrolli alla minevat lepingut on seotud Tallinna Sadama altkäemaksu kriminaalasjas kahtlustatavaks tunnistatud Tõnis Pohlaga. ~6–7
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MAKSU- ja tolliameti maksude osakonna juhataja

Evelyn Liivamägi sõnul tuleb mujalt maksuimet
püüdma läinud ettevõtetel Eestis tegutsedes
maksud ikkagi siin maksta. FOTO: ANDRAS KRALLA

Maksuamet
võttis hoolsamalt
luubi alla
ettevõtjad, kes

on oma firma
välisriigis
registreerinud,
kuid kelle
põhitegevus püsib
jätkuvalt Eestis. ~4–5

Tulutu
maksupeitus
INVESTOR

TÖÖSTUS

SEADUSED

Kaubamaja tegi
omanikele rõõmu

Kaitsetööstus
kasvab Eestist välja

Politsei hindas Uberi
ebaseaduslikuks

Analüütikud kiitsid iga kvartali järel Tallinna Kaubamaja tulemusi ning tõstsid mitu korda aktsia
hinnasihte. Ka aktsiaomanikud
võivad rahul olla aktsia kallines
aastaga üle 32%. ~12–13

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted
saavad kaitseväele partneriks olles häid kogemusi, aga toodete ja
teenuste kiireks arenguks vajalikku ärilist kasvu tuleb otsida eksporditurgudelt. 8–9

Kuigi politsei tunnistas sõiduvahendusteenust pakkuva Uberi tegevuse ebaseaduslikuks, püüab
ettevõtte tegevjuht dialoogis Eesti valitsusega seadusi vahendusmajandusele sobivaks muuta. ~3

–

~

KOLUMN

Mari-Liis Sööt: Kui karistushirm kaob,
käitub inimene ikka, nagu õigeks peab.
Omaks võetud norm nii lihtsalt ei kao.
Ärikorruptsiooni uuringu üks autoritest soovitab ettevõtjal korruptsiooni vastu
võitlemiseks keskenduda eetikale. ~10

2 TOIMETUS

TEGIJA
Taavi Rõivas
sai oma tööle kehva hinnangu
Peaminister ja Reformierakonna juht Taavi
Rõivas nautis veel detsembris seni kõrgeimat
hinnet oma tööle. Jaanuaris aga kukkus hinnang kõvasti, selgus Eesti Päevalehe tellitud uuringust. Rõivase menukust on hinnatud alates eelmise aasta maist ja mitte kunagi pole tulemus olnud nii

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2016
toimetaja Ken Rohelaan, tel 667 0254, e-post ken.rohelaan@aripaev.ee

halb kui praegu. Rõivase tegevuse hindas heaks kõigest 15 protsenti küsitletutest. Hiljuti näitas ka erakondade toetuse uuring, et Reformierakonna toetus
on kukkunud ühe kuuga 20 protsendilt 17 protsendile. Need näitajad peaksid Rõivasele selgeks tegema,
et aeg on midagi muuta.

EDUKAS EESTI

Vaid paar nädalat
arvamuskonkursi lõpuni
Neljandat hooaegavältava arvamuskonkursi Edukas Eesti
lõpuni on jäänudkaks ja pool nädalat, mistõttu on aeg hakata kirjatööle viimast lihvi andma.
Eduka Eesti konkurss kestab 29. veebruarini (kaasa arva-

tud). Arvamuskonkursil osalemiseks palume oma lugu saata aadressile arvamus@aripaev.ee.Teksti vormistamisel tasub silmas pidada, et paberlehte mahub kõige rohkem 4500
tähemärki. Kui sisu jaargumentatsioon seda väärib, võib toimetus teha otsuse avaldada tekst veebis pikemalt. Kõik nii
veebis kui ka paberis ilmuvad tekstid ilmuvad toimetatud
kujul. Teksti avaldamismahuüle otsustab toimetus.
Hindamisel võtame arvesse idee originaalsust, teostatavust jaargumentatsiooni. Kolme aasta jooksul juba ilmunud
tekstidega saab tutvuda EdukaEesti veebiküljel.
Võitjad valib Äripäev koos oma partneritega, kes on tänavu Tallinna Kaubamaja, Danske Bank, Telia, Combimill ja
ACE Logistics. Žüriisse kuulub ka EdukaEesti arvamuskonkursi kahekordne võitja, Äripäeva armastatudkolumnist
Tarmo Tanilas.
Võitjate nimed avaldatakse märtsis EdukaEesti arvamuskonkursi pidulikul lõpuüritusel.
kuulub ka Eduka
Eesti arvamuskonkursi
kahekordne võitja, Äripäeva
armastatud kolumnist
Tarmo Tanilas.
ŽÜRIISSE

ILLUSTRATSIOON: ANTI VEERMAA

JUHTKIRI

Minister Liisa Oviir otsib
asendustegevust

PÄEVA FAKT

33
protsenti kasvasid USA toiduketi Red Lobster müüginumbrid
pärast seda, kui popstaar Beyoncé mainis ettevõtte nime oma

uues laulus.

TSITAAT

–

Äripäev kirjutas eile juhtkirjas, et Swedbanki uus juht
määrab kontserni põhilised arengusuunad, mis mõjutavad
otseselt ja reaalselt Eesti majandust.

VÕLGLASED
SOOMES?
Mauren OÜ Seppo Maunula
info tel 55 64 64 74, seppo@mauren.ee

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

kasiraamatni

Reparo/

www.reparo.ee

organisatsioonidega, mismoodi võiksriiklikke ettevõtlust
toetavaid struktuure muuta.

Üks ettekujutus reformist on koondada senised ülesandedkahe asutuse alla: arengupanka

Swedbanki kontserni juhi vahetus on
meile märksa olulisem kui näiteks panga
siinse juhi vahetumine ehkki pangatöötajatele võib tunduda vastupidi.

Kiirhagiavalduste esitamine tasumata
arvete alusel. Nõustamine eesti keeles.

T

ÄRIPINDADE
EHITUS, REMONT,
SISEVIIMISTLUS

des esialgu suure pahameele, kuid pikas plaa-

eisipäeval arutas ettevõtlusminister Liisa Oviir ettevõtlus-

ja ettevõtlusagentuuri.
Äripäeva toimetuse meelest meenutab ministri praeguneplaan bürokraatiaümberjagamist, mis otsib senistele asutustele asendustegevust. Tegelikku kokkuhoidu, ebavajalike tugistruktuuride kaotamist või ametnike
karmikäelist kaotamist ei paista.
Miks ei ole Arengufond kinni? Tugistruktuuride reformi puhul on jubapraegu selge, et
näiteks Arengufond tuleks sulgeda. Seda oleme korduvalt juhtkirjades rõhutanud. Mullu
sügiseljõudis lõpuksmajanduskomisjonjäreldusele, et Arengufondi tegevus ei saa enam
praegusel kujul jätkuda,kuid sellegipoolest
ei ole asutus veeluksi sulgenud. Samuti ei ole
veel selget märki, et eesmärgitu riigiasutus vähendaks töötajaid või ülesandeid. Tundub, et
riigi raha raiskamine jätkub.
Liisa Oviir peaks otsustama kindla käega
ning seadma riigiasutustele mõõdetavad eesmärgid. Üks eesmärk võiks olla ametnike arvu vähendamine, mida tuleks seada numbrilise sihina. Selle asemel, et paluda asutuste juhtidel otsida võimalusi kokkuhoiuks, peaks minister ütlema kindlalt, mitu protsenti töötajatest tulebkoondada.
Arvestades praegust korduvat või ebavajalike ülesannetega tugistruktuuri, ei ole üllatav,
kui mõnes asutuses saaks ametnikke vähendada 30 või enama protsendi võrra. Kui mõni
juht ei ole sellega päri, siis saab minister eelarve tegemise võtta alati enda ette ja otsustada veelgi karmimalt, aga samas konkreetselt.
Arusaadavalt pälviks minister sedasi tegutse-

Eesti ettevõtluskeskkond ei vaja
samu asju
uue nime
all, vaid
sisulist
muutust.

nis oleks see jätkusuutlik otsus.
Eesti ei vaja ettevõtlusagentuuri. Samm eda-

si oleks seni ebavajalike tugistruktuuride kaotamine. Ettevõtlusagentuuri alla plaanitavad
n-ö pehmemad teemad, nagu ettevõtjatele
mõeldudkoolitused ja nõustamised, ei peaks
olema riigi ülesanded. Eestis on piisavalt tiheda konkurentsiga eraettevõtjaid, kes saaksid selliseidülesandeid ise täita. Praegu pakub
riik koolituste janõustamistega erasektorile ebavajalikku konkurentsi ehk sisuliselt solgib turgu.
Minister Oviiri algatuse kasuks räägib
praegu ikkagi vajadus teha suur reform, millesse ei tohi suhtuda kerge käega. See tähendab, et suuremate muutuste jaoks tulebka
rohkem teha eeltööd ehk välja uurida, mis on
praegu valesti ja kuidas minna edasi. See võtab kindlasti oma aja. Samas ei õigusta pikk
arutelu jubaebavajalikuks nimetatudasutuste või ülesannete jätkumist, mis praegu lohisevad pikalt oodatud muutuste eel.
Ettevõtjat tuleb kaasata. Eesti ettevõtluskeskkond ei vaja samu asju uue nime all, vaid sisulist muutust. Seetõttu on oluline peatada mitu praegust tegevust. Oluline on kaasata uute
muutuste loomisse ettevõtjad, nagu praegu
üritataksegi teha. See tähendab, et ettevõtjate
soovitusi tuleb tõsiselt töösse võtta.
Äripäeva toimetus jääb huviga ootama,
kuidas ja kuikiiresti plaanib ministerOviir
esialgset ettekujutust muuta ja mõõdetavaid
sihte seada.

Loe Äripäevast
Uudis “KredExist võib saada arengupank”
eilses lehes lk 10

LÜHIDALT 3

Ants Ratas:
Ma ei näe põhjust, miks erikontroll peaks meid ära hirmutama.
Midagi ebaseaduslikku seal pole.
BMLG juhatuse liige ministeeriumi erikontrollist. LOE

LÄHEMALT LK 6–7

Soojusettevõtte AS Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku
kirjaliku enampakkumise korras võõrandamine
Ridala Vallavolikogu 2. veebruari 2016. a otsusega nr 130 “AS Uuemõisa Teenus aktsiate

võõrandamine” otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras ASi Uuemõisa
Teenus aktsiad ja määrati enampakkumise korraldajaks Ridala Vallavalitsus.
4. veebruari 2016. a korraldusega nr 72 Ridala Vallavalitsus kinnitas ASi Uuemõisa Teenus aktsiate
avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimused:
1.

ASi Uuemõisa Teenus (registrikood 10407889, asukoht Tehnika 20, Uuemõisa alevik,
90401 Ridala vald, Lääne maakond) aktsiate (100%) avaliku kirjaliku enampakkumisega
võõrandamise alghind on 1 000 000 (üks miljon) eurot.

2.

Tagastamatu enampakkumisest osavõtutasu suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha
suurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korraldaja on Ridala

3.

Vallavalitsus.

UBERI Eesti tegevjuht Enn Metsar

ütles, et firma jätkab Eestis tegevust.

Foto Andres

seadustes innovatsiooni

Koostöö valitsusega. Uber Estonia tegevjuht Enn Metsar selgitas, et firma püüab tegevust Ees-

tis jätkata. “Oleme konstruktiivses dialoogis valitsusega, et luua
Euroopas eeskuju näitav kaasaegne sõidujagamist reguleeriv
seadustik,” ütles Metsar.
“Innovatsioon vajab toimimiseks õigusruumi kaasajastamist,
mida on rõhutanudka president
Toomas Hendrik Ilves,” ütles ta.
Ka Taxify omanik Martin
Villig oli saabunud otsusest hoo-

Multimeedianominendid on
Mari Mets jaÄripäeva team looga
äriperekonna Puhkide järeltulijate käekäigust Soomes, Jelena
Poverina Postimehes ilmunud
Odessa-teemalise sarjaga ja Ester
Vaitmaa Delfis ilmunud projektiga “70 aastat sõja lõpust”.
Parima arvamusloo nomi-

Avalikust kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud,
kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus
seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest
tulenevaid rahalisi kohustusi.

6.

Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukavaga
www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/1201/5031/arengukava.pdf

7.

ASi Uuemõisa Teenus majandustegevusega seotud küsimuste korral kontaktisik Anneli
Kollom, telefon 526 1975, e-post: uuemoisa.teenus@mail.ee.

8.

Kirjalikud pakkumised aktsiate ostuhinna kohta tuua kinnises ümbrikus, millel on
märgusõna “AS Uuemõisa Teenus”, Ridala Vallavalitsuse registripidajale-referendile (Lossi
tn 4, Uuemõisa alevik, 90401 Ridala vald, Lääne maakond) hiljemalt 21. märtsiks 2016. a
kell 13.00.
Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Ridala Vallavalitsuse
pangakontole EE291010602002425000 või sularahas vallavalitsuse kassasse hiljemalt
21. märtsil 2016. a kella 12.00.

9.

On olukord, kus on
uut tüüpi teenus, mida
varem ei ole turul
eksisteerinud, ja me
ootame, et seadused
jõuaksid turule järele.
Taxify tegevjuht Martin Villig

grupid maksuameti juures, kus
arutatakse, kuidas korraldada
maksude maksmist.
“Loomulikult on kõigi huvi see, et kui teenitakse tulu,
siis saaks sealt pealt ka maksud
makstud, et turul oleks aus konkurents. See on ka meie seisukoht,” kinnitas Villig.
Eelnõu juba valmis.

limata lootusrikas, sest sõidujagamisteenusel on tema sõnul
Eestis poliitiline toetus jamajandusministeerium juba menetleb seadusemuudatuse projekti.
“Kui teenus pakub headkvaliteeti ja on tagatud see, et autojuhid maksavad makse, siis põhimõtteliselt on kõik sellega nõus.
Praegu on olukord, kus on uut
tüüpi teenus, mida varem ei ole
turul eksisteerinud, ja nüüd me
ootame, et seadused jõuaksid turu arengule järele,” sõnas Villig.
Sõidujagamise reguleerimise üle on arutatud majandusministeeriumi töögrupis,kus on olnud kohal nii Taxify kui ka Uberi esindajad. Samamoodi on töö-

Riigikogu
majanduskomisjoni liikmeKalle
Pallingu kinnitusel on seaduseelnõu sõidujagamise Eesti seadusesse toomiseks juba ette valmistatud.
Pallingu sõnul on sõidujagamine üle maailma väga kiiresti levinud ning seadus peab
innovatsiooni ja ühiskonna
ootustega sammu pidama. “Kui
hoiame oma õigusliku keskkonna sellisena, mis võtab arvesse uue majanduse võimalusi, siis on see keskkond, milles
sünnivad ka uued Skype’id ja
TransferWise’id,” ütles ta.
Villig märkis, et samal teeval
käivad praegu arutelud ka Lätis
jaLeedus.

Äripäevast kaks
ajakirjanikku parimate seas
Äripäeva ajakirjanikest jõudis
ajakirjanduspreemiate konkursi seitsme kategooria nominentide hulka kaks.

5.

on

võimalik

tutvuda

10. Ümbrikud pakkumistega avatakse I korrusel kabinetis nr 2 21. märtsil 2016. a kell 13.10.

Kristel Härma
kristel.harma@aripaev.ee

hid ka Taxify vahendusel, mille omaniku Martin Villigi sõnul on neil praegu liiga vähe infot, et edasise kohta otsuseid langetada.
Politsei otsuse järgi on Uberi
sõidujagamine sisuliselt sõitjateveo teenus, mis eeldab ka vastava
tegevusloa olemasolu.

ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviija on Ridala
Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Haabu

Uber ja Taxify ei ole
seaduslikud. Loodavad
Politsei tunnistas sõiduvahendusteenust pakkuva Uberi tegevuse ebaseaduslikuks, kuid
ettevõte jätkabEestis tegevust.
Samasugust teenustpakuvad ju-

4.

nendid on Rivo Sarapik Äripäevas ilmunud arvamusega “Rääkigem enesetappudest”, Krister
Paris Eesti Päevalehes ilmunud
arvamusega “Vaimsete pruunsärklaste ajastu” ja Mikk Salu
Eesti Ekspressis ilmunud arvamusega “Teaduslikult tõestatud: alkoholi hind mõjutab tarbimist suurusjärkudes rohkem
kui reklaam”.
Noore ajakirjaniku preemia nominendid on Urmas Jaa-

gant Eesti Päevalehest, Kristjan
Pihl Eesti Päevalehest ja Toomas
Randlo Postimehest.
Parima uudise nominendid
on Urmas Jaagant jaJoosep Värk
Eesti Päevalehes ilmunud looga
“IRLi ridadesse astus maikuus
22 kurjategijat”, TuuliKoch looga “Muuli: kas maksate kinni?”
ningjaanus Piirsalu Postimehes
ilmunud looga “EstonKohvri kaheksameetrit eesti keeles”.
ÄRIPÄEV.EE

ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimused
on avaldatud Ridala valla veebileheküljel http://ridala.kovtp.ee/.

4 KAANEL

Jaano Vink:
Ettevõtjate süüdistamise asemel peaksid poliitikud esitama
endale küsimuse, kas nemad on omalt poolt teinud kõik, et
ettevõtjadmaksaksid ausalt makse just siin, mitte mujal.

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2016

Nordeconi juht mõistab sellegipoolest hukka maksudest kõrvalehoidmise seadusi rikkudes

toimetaja Kristi Malmberg, tel 667 0111, e-post toimetajad@aripaev.ee

MAKSUD

Maksupõgenikul
lühikesed jalad.
Maksuamet uurib
tegevuskoha välja
Marge

Väikenurm

marge.vaikenurm@aripaev.ee

Äriühingud
peavad mak-

se maksma
seal, kus nad
kasumit teenivad.
riigikogu rahanduskomisjoni
liige ja endine

rahandusminister
Aivar Sõerd

Eestil on õigus nõuda makse ettevõttelt,
mis on ennast välisriigis registreerinud,
kuid mille põhitegevus käib Eestis.

“Näiteks IT-firmaregistreering on Lätis ja
töötajad Eestis, ka juhatus ja pakutavad teenused. Kuna tegevus on Eestis, siis ta peaks
püsiva tegevuse maksu-ja tolliametisregistreerima,” kirjeldas maksu-ja tolliametimaksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.
“Kui siinmakstakse palkasid, tuleb see deklareerida. Kui tekib kasum ja seda jagatakse,
tuleb selleltmaksud maksta. Kahes riigis toimetamine ei ole lihtne.”
Maksuameti jaoks tõusis teema teravamaltpäevakorda, kui hakkasid kõlama üleskutsed registreerida Eesti ettevõtteid Lätti, kus on väiksemmaksukoormus tuntud
rohkem maksuimena. “See jättis ettevõtjale
vale mulje. Lähen sinna ja olengi Eestis maksukohustusest vaba ning elu lähebveel roosamaks,” ei hoidnud Liivamägi muhelust
hääletoonis tagasi. “Kui võtta Norra ja Rootsi
näide, siis nad kontrollivad ka perioode seitse ja kaheksa aastat tagasi. Tulevad pikaajalise viitega ja siis on intressid päris suured.
Näeme ettevõtjate muret.”
Mõned ettevõtjad loodavad, et info kahe riigi maksuametivahel ei liigu, mis aitab
ka makse vähendada.“OECD ja Euroopa Liit
mõtlevad järjest rohkem välja reegleid, et ei
oleks lihtne siirdada kasumit ühest riigist
teise janii-öelda maksukohustuskunstlikult
tasumata jätta,” lisas Liivamägi, märkides, et
meie naabritest on püsiva tegevuskoha määramisel väga aktiivsed soomlased.
See, mille järgi saab maksustada püsitegevuskoha tulu, on kirjas tulumaksuseaduses ja riikidevahelistes maksulepingutes
viimased võivad erineda Eesti tulumaksuseadusest. Maksuametil on vaidlusi olnud
mitteresidentidega, kelle nimel Eesti esindajad lepinguid sõlmivad. Ühe näite tõi Liivamägi elektrituru avanemisajast, kui turule tahtsid siseneda välisriikide tegijad. “Tekkis küsimus, kas see, kui mitteresidendi välisriigi äriühingu nimel hakatakse Eestis lepinguid sõlmima, tähendab, et esindaja on
müügiagent või jubaräägib tingimuste üle,”
meenutas Liivamägi. Enim on pildil siiski
ehitusfirmad.
–

–

“Maksude agressiivse optimeerimise küsimus on praegu aktuaalne,” nentis riigikogu rahanduskomisjoni liige ja endinerahandusminister Aivar Sõerd,
lisades, et Euroopa Komisjon on koostanud
maksude vältimise vastase võitlusepaketi.
Oluline küsimus.

“Tegemist on äriühingu tulumaksu vältimise vastase võitluse uute meetmete paketiga. Selle eesmärk on rakendada rahvusvahelisi standardeid maksubaasi õõnestamise ja kasumite nihutamise vastu,” rääkis
ta. “Seal on ka meetmed selle kohta, kuidas
kaitsta riikide maksulepinguid kuritarvitamise eest. Meetmete pakett on suunatudsellele, et tagada maksustamise peamine põhimõte, milleks on, et äriühingud peavad makse maksma seal, kus nad kasumit teenivad.”
Liivamägi selgitas, et maksuamet võib
peamiseks tegevuskohaks pidada näiteks
ehitusplatsi, filiaali, kontorit ja tehast. “Kui
juhatuse liikmed on Eestis või siin on esindaja, kes esindab täieõiguslikult mitteresidenti, siis selle kaudu võib püsiv tegevuskoht
tekkida. Võib tekkida tõlgendamisküsimusi,
aga kui enamik tegevusest on Eestis, ei teki
seda,” rääkis Liivamägi. “Väikesed ehk tõesti
meie huviorbiiti ei satu, aga nendest, kes siin
rohkem tegutsevad, jõuab varem või hiljem
info meieni. Mida hiljem, seda raskem maksumaksjale, sest kohustus on tekkinud ja intressid ka tulnud.”
Mõningatel juhtudel võib tekkida ka topeltmaksustamine, sest kõigi riikide vahel
ei ole maksulepinguid sõlmitud. Liivamägi
peab silmas Venemaad. “Vene äriühingud
on huvitatud registreerimisest Eestis. Oleme Euroopa Liit, tal on lihtsam kuhugi turule tulla, aga sõltuvalt Vene maksuameti
aktiivsusest võib neil tekkida Venemaal topeltmaksukohustus.”
E-resident eivõrdu tuluga.Kui e-resident on

Eestisse äriühingu registreerinud, ei tähenda see kohe Eestile tulu toomist, ütles Liivamägi. “Kui keegi pakubki näiteks Singapuris
internetiteenuseid, olles registreeritud Eestis, aga kui inimesed Eestisse üldse ei jõua,
siis ei olegi Eestil õigust makse saada,” selgitas ta. “Rahaliselt on Eestil kasu, kui Eestis
algab mingi tegevus. Kui e-residendist juhatuse liige endale palka maksab, siis maksukohustus on Eestis see kasu ainult on, aga
eks nad kipuvad rohkem võtma dividende
kui endale juhatuseliikme tasu määrama.”
Kui tegelikult toimub äritegevus väljaspool Eestit ning Eesti äriühingust makstakse
dividende välisriigi residendile, võib tekkida
täiendav maksukohustus dividendilt Eestis
vaid selle tõttu, et siia on asutatud äriühing.
Kui äriühing tegutseb mitmes riigis, ei
kohaldu Liivamäe sõnul ainult Eesti tulumaksuseadus. Eestis tagatakse küll topeltmaksustamise vältimine, kuid välisriigis
enam makstud tulumaksu ei tagastata.
Kuna Eestis dividendilttulumaksu kinni
ei peeta, ei pruugi saaja aga vabaneda majanduslikusttopeltmaksustamisest, sest Eesti äriühingu makstud tulumaksu ei pruugi
saaja residendiriigi maksuhaldur dividendi
maksustamisel arvesse võtta.
–

&

GLIKMAN Alvin
Partnerite vandeadvokaat Priit

Raudsepp

soovitab

enne

üheksa korda mõõta, kui Lättiäriühing
asutada – kõigil

sellest kasu pole.
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Tasub teada
Maksustamise reeglid
Kui tegutsetakse üle piiri, tekib maksukohustus riigis, kus äriühing on registreeritud. Samas
maksustatakse tavaliselt tulu ka riigis, kus äri
tehakse või tulu tekib.
Eestis on residendiks äriühing, mis on asutatud Eesti seaduste alusel. Teistes riikides võivad olla teised reeglid, näiteks on residentsuse
jaoks määrav juhtkonna asukoht.
Püsiva tegevuskoha tekkimiseks ei pea välisriigis olema juhtimise kõrgeim tase, maksustada saab ka äritegevuse seda osa, mida konkreetses riigis juhitakse. See tähendab seda, et
kui Eesti äriühing tegutseb ainult Soomes ja
seal on ka juhatuse liikme elukoht, maksustatakse seal ka kogu äritegevusest saadud kasum. Eestis on sellise Soomes teenitud kasumi
arvel välja võetud dividend maksuvaba. Samuti on võimalik, et tulu tuleb deklareerida igas
riigis, kus tegutsetakse või tulu saadakse.
Kahepoolne maksuleping ei taga tingimata
maksuvabastust.
Lisaks võidakse välisriigis maksustada ka
seal saadud dividend, intress või litsentsitasu,
kasu kinnisasja võõrandamisest või renditulu
ja seda sõltumata sellest, et ettevõte on registreeritud teises riigis.
See, millises ulatuses teise riigi residente maksustatakse, oleneb konkreetsest kokkuleppest.
ALLIKAS: MAKSU- JA TOLLIAMET

343uut

ettevõtet on Eestisse
loonud e-residendid, kuid

KAANEL 5

maksutulu eipruugi neilt
kunagi laekuda, kui nad
Eestis tegevus eialusta.
Kokku on Eestil jubaüle
8024 e-residendi.
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Kommentaar
Keskkond võiks olla soodsam
Jaano Vink

ASi Nordecon juhatuse liige

Olen seda meelt, et maksudest kõrvalehoidmine kehtivaid seadusi rikkudes on
selgelt taunitav ja seda ei saa aktsepteerida. Ettevõtjatele ei saa teha etteheiteid, et

nad liiguvad sinna, kus maksukoormus on
nende tegevuseks soodsam. Maailmas on
teravkonkurents riikide vahel ka maksunduse vallas ning siin peavad eelkõige poliitikud suutma olla riigimehed ning luua
maksukeskkonna, mis kutsub ettevõtjaid
toimetama just nende riigis.
Ettevõtjate süüdistamise asemel peaksid
poliitikud vaatama peeglisse ja esitama endale küsimuse, kas nemad riigi arengu eest
vastutajatena on omalt poolt teinud kõik,
et ettevõtjad maksaksid ausalt makse just
siin, mitte mujal.

Läti maksuime karid
Priit

Raudsepp

Glikman Alvin

&

Partnerite vandeadvokaat

Kuigi esmapilgul tõotab Lätti äriühingu
asutamine suurt maksuvõitu, võidavad
sellest tegelikult vaid mõned.

Nii näiteks ei sobi lahendus Tallinna
kesklinnas kioskit pidavale ühemehefirmale. Kui Lätti on loodud vaid juriidiline keha,
aga kogu äritegevus toimub Eestis, siis tekib Läti ühingule Eestis püsiv tegevuskoht.
Püsival tegevuskohal tekib sama maksukohustus, mis varasemal Eesti ühingul. Tulemus on sama, kui varasem Eesti äriühing
muuta uue Läti äriühingu tütarühinguks
maksuvõitu ei tule. Teatud juhtudel püsivat
tegevuskohta Eestisse ei teki. Näiteks kui
äritegevus kolitakse ka sisuliselt Lätti. Seejuures võivad teatud tugiteenuseid osutada Eestis asuvad töötajad. Läti ühingu loomine võib olla otstarbekas ka juhul, kui äritegevus ei eeldagi igapäevast panustamist.
Näiteks võib see sobida valdusühingutele või ühingutele, mille tegevus on suurel
määral automatiseeritud.
Kokkuvõttes taandubküsimus sellele,
kas Läti ühingu äritegevus eeldab aktiivset
tegutsemist Eestis. Kui vastus on eitav, siis
on koht edasi mõtlemiseks.
–
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KORRUPTSIOONIJUHTUM

Tallinna Sadama
partnerid
erikontrolliküüsis.
Kontrollija valitakse
välja hanke teel
Eliisa Matsalu
eliisa.matsalu@aripaev.ee

Majandusministeerium lasebkümnes Tallinna Sadamagakoostööd teinud ettevõttes
teha erikontrolli. Üle vaadatakse vähemalt

19 lepingut, millest mitu on sõlmitud kriminaalmenetluses kahtlustuse saanud Tõnis Pohla ettevõtetega.
Majandus-ja taristuministerKristen Michal selgitas, et erikontroll on tellitud kriminaalasjaga seotud isikute ja ASi Tallinna Sadam vahel viimase viie aasta jooksul sõlmitud tehingute majandusliku põhjendatuse
hindamiseks. Juhul, kui tuvastatakse tekitatudkahju, peab erikontroll hindamaka selle
suurust. Lisaks teeb erikontroll Muuga konteineriterminaliühe kai rajamisega seotud
lepingu kuluanalüüsi.
Erikontrolliga tahetakse üle vaadata vähemalt 19 ostu-müügilepingut ja teenuse
osutamise või tellimise lepingut. Kuna Tallinna Sadama juhatuse liikmete kriminaalmenetlus alles kestab, võib nimekiri veel
täieneda.
Altkäemaksu kahtlusaluste ettevõtted. Mi-

tu erikontrollialla minevat lepingut on seo-

tud Tallinna Sadama altkäemaksu kriminaalasjas kahtlustatavaks tunnistatudTõnis
Pohlaga. Erikontrolli ootavad lepingud on
sõlmitudkümne erineva ettevõttega. Neist
omakorda neli kuuluvad ühele ja samale ettevõttele, Baltic Maritime Logistics Group

ASile (BMLG). Tõnis Pohlale kuulub BMLGst
21%. Teised omanikud on Andres Vahi, Ants
Ratas ning Karin jaTarmo Nurmetalo.
Erikontrolli tahetakse teha ka ettevõtetele Esteve Stevedoring OÜ ja Esteve Terminal AS, mõlema ettevõtte osanik on samuti
BMLG. Esteve Stevedoringuüks osanikke on
ka Üllar Raad, kes on samuti üks kaheksast
isikust, kes sai Tallinna Sadama kriminaalasjas kahtlustuse.
Üllar Raad oli eelmise aasta septembrini
ka Esteve Terminal ASi juhatuse liige. Kuigi nii Pohlakui ka Raad ei tunnistanud end
kahtlustustes süüdi, astusid nad ettevõtete
juhtorganitesttagasi.
“Meilt pole midagi küsitud.” Majandusministeerium uurib BMLG lepinguid, mispuu-

dutavad näiteks sildumisteenust Vanasadama kaidel, Paldiski Lõunasadamas ja kaidel, mida kasutab Eckerö Line. Samuti vaadatakse üle mitme kinnistu hoonestusõigus ja kasutus.
BMLG juhatuse liige Ants Ratas polnud
majandusministeeriumi erikontrollist veel
kuulnud. “Kui neil selleks mingi seaduslik
alus on, siis mis mul selle vastu saab olla,”
ütles ta, ent tundis huvi, mida erikontrolliga tuvastada tahetakse. “Ma ei näe põhjust,
miks erikontroll peaks meid ära hirmutama, sest midagi ebaseaduslikku seal küll
pole,” lisas ta.
Ratase sõnul pöörduvad küll aeg-ajalt
nende poole kontrolle tegema maksuametnikud ja teised riigiorganisatsioonid, ent
seoses Tallinna Sadama altkäemaksu juhtumiga pole neilt midagi küsitud. “Ise pole ka
midagi küsinud,” lisas ta. “Ja mis puudutab

KRIMINAALKAHTLUSTUSE saanud ettevõtja Tõnis Pohla.
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Vähi: passiivmaja asemel tee mõistlikkekulutusi
Kadri Põlendik
kadri.polendik@aripaev.ee

Endale passiivmaja ehitamine lihtsalt sellepärast, et saada
vastav sertifikaat, ei ole mõistlik ja lisakulu ei tasu end ära,
selle asemel tasuks teha mõistlikumaid lisakulutusi, rääkis
eile Äripäeva kinnisvarakonverentsil energiasäästlike arenduste eestvedaja Kristjan-Thor
Vähi.

Kuigi passiivmaja puhul
oleks maja energiakulu ligikaudukaks korda väiksem, ei pruugi
passiivmajja tehtavad investeeringud ära tasuda. Oma ettekan-

des toodud näidete põhjal tõdes

Vähi, et sageli tasub muidu pas-

siivmajale kulutatav lisarahapanustada paremasse elamise kvaliteeti, näiteks soodsasseasukohta või heasse sisekliimasse.
“Tasakaalupunkt praeguse
hea ehitustava juures on juba
käes. Uusehitised on enamasti
kõik B-energiamärgisega,” ütles Vähi. “Äris arvutame, mis on
iga investeeritud euro äratasumise aeg. Oleneb, kes mida normaalseks peab, aga näiteks 25
000 eurone investeering päikesepaneelidesse tasubend ära 17–
19 aastaga jainvesteeringu toot-

lus on 5,3–5,9%,” rääkis Vähi. Ta
tõdes, et paljudele meeldib propageerida päikesepaneele, kuid
nende tasuvusaeg on ikka veel
liiga pikk ja tootlus on enamikule ebahuvitav.

Samuti ei osata Vähisõnul sageli mõelda sellele, et teatud tehnika eest tasub rohkem maksta.
Ta nimetas näitenaventilatsiooni, kus kvaliteetse ja odava aparaadi hinnavahe on ligikaudu
1000 eurot, kuidkvaliteetse aparaadi puhul on aastane sääst umbes 140 eurot ehk tootlus on 14%.
Kui maksta tuleb üksnes 1000
eurot rohkem, siis saab säästa
märksa arvestatavama summa.
“Nende arvestuste juures peame
arvestama, et ühtpidi on energia
hind madal, aga see võib muutuda,” sõnas Vähi.
Ettekandes toodud näitest

on soodsam. Vähi tõi
võrdluseks eramusse õhkveepumba asemel maasoojuspumba paigaldamise, mis on märksa tasuvam. Selleks tuleb juurde
maksta ligikaudu 2000 eurot,
kuid see toob säästu umbes 350
eurot aastas, mis tähendab, ettasuvusaega on 5,7 aastat ja tootlus investeeritud summalt 17%.
Pump

Tel 613 9737, 503 6450

|

ava@ava.ee

|

selgus, et kui tahta muuta n-ö
tavaeramu passiivmajaks, tuleks juurde maksta 17 000 eurot,
mis on umbes 10%ehitusmaksumusest. Sellisel juhul oleks aastane sääst 804 eurot ja tootlus
4,8%. “17 000 suurem hind tähendab ostjale 20aastase graafikuga pangalaenu 1,7% intressiga kuumakset 85 eurot, aastane kulu on ligikaudu 900 eurot.
Ehk 800 euro kokkuhoidmiseks
tuleb maksta 900 eurot,” võttis
Vähi oma näite kokku. Selline
seiskehtib ainult 20aastase maksegraafikupuhul, sama palju aega kulub ka selleks, et hakkaks

www.ava.ee

langema passiivmaja süsteemidekasutegur.
“Parem kulutage see raha paremale asukohale, olge lähemal
oma vajadustele, koolidele, lasteaedadele, sportimisvõimalustele. See on mõistlikum, kui kulutada lihtsalt passiivmaja tagaajamisele,” rääkis Vähi.
Ta märkis, et energiasäästu
hakkab päikesepaneelidest ja
tuulikutest tulema siis, kui areneb akumuleerimistehnoloogia,
mis on praegu liiga kallis. “Kui
Tesla saab oma imeakud valmis,
siis sellestvõib tekkida tulevikus
palju kasu,” lausus Vähi.
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Tasub teada
Erikontrolli ootel
lepingud, mille üle on alustatud Tallinna Sadama korruptsiooniskandaali tõttu erikontrolli
lepingupartner

lepingu tüüp

omanik

Bolton Realestate OÜ

töövõtt, ost

laia osanikeringi seas
näiteks ka Infortar AS
Üllar Raad, Andres Vahi, Ants Ratas,
Karin Nurmetalo, Tarmo Nurmetalo,
Toivo Viilup, Tõnis Pohla
Andres Vahi, Ants Ratas,
Karin Nurmetalo, Tarmo Nurmetalo,
Tõnis Pohla

töövõtt,

Esteve Steverdoring OÜ

vara kasutus
töövõtt (2 lepingut),

Esteve Terminal AS

vara kasutus:
hoonestusõigus
(2 lepingut)

vara kasutus:

Esteve Terminal AS
(E .M. Trans AS)
Esteve Terminal AS
(Lähikaubanduse OÜ)
HTG Invest AS

hoonestusõigus

vara kasutus
töövõtt,

vara kasutus
Keskkonnahoolduse OÜ
Remontowa Shipbuilding S.A (Poola)
Sefine Denizcilik Tersanecilik (Türgi)
Autolink Baltics AS

töövõtt
ost/praamiehitus
ost/praamiehitus
vara kasutus:
hoonestusõigus

Autolink PDI Service OÜ (Majato OÜ)
Norilde OÜ

vara kasutus
vara kasutus

Eesti Suveniirid OÜ

vara kasutus

Ain Hanschmidt, Enn Pant, Kalev Järvelill
Baltic Cruises Holding L.P. (Kaimanisaared)
Sven Honga, Christel Järve

Andres Vahi, Ants Ratas,
Karin Nurmetalo, Tarmo Nurmetalo,
Tõnis Pohla
Andres Vahi, Ants Ratas, Karin Nurmetalo,
Tarmo Nurmetalo, Tõnis Pohla
Paavo Pilv, Martin Mällo, Piia Pilv

ALLIKAS: MAJANDUS-JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

Taust
Tallinna Sadama skandaal
Kaitsepolitsei pidas eelmise
aasta augustis kinni Tallinna Sadama juhatuse esimehe Ain Kaljuranna ja juhatuse liikme Allan Kiili,

keda kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises mitme

aasta jooksul ja rahapesus.
Kohus võttis kaks päeva pärast

kahtlustuste esitamist Kaljuranna ja Kiili vahi alla ning nende tööning elukoht otsiti läbi.
Kahtlustuse järgi võttis Kiil altkäemaksu miljonite eurode ja Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses. Praeguseks on mõlemad vahi alt vabastatud.

Tõnis Pohla kahtlustust, siis ma isegi ei tea,
milles teda täpsemalt kahtlustatakse.”
BMLG on 2000. aastal loodud strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimisega tegelev valdusfirma.Kontserni käive oli 2014. aastal ühe 125 miljoni euro. Tõnis Pohla võttis
2014. aastal ettevõttest välja üle poole miljoni euro dividende.

Kokku on Tallinna Sadama kriminaalasjas kahtlustatavaks tunnistatud kaheksa Inimest. Peale Kaljuranna ja Kiili on kahtlustatavate seas veel Tõnis Pohla,
Toivo Promm, Kaido Tamberg,
Anna Annikova, Üllar Raad ning
Eno Saar.

li valimikkukaupade töötlemise, valve-ja koristusteenuse leping ja ühe kinnistu ostuleping. HTG Investiluuritakse sildumisteenust
Vanasadama kaidel ja vara kasutuse lepingut. Infortari juhatuse esimees ja üks omanikke Ain Hanschmidt polnud eile kommentaarideks kättesaadav.

Eestlased
arendavad
Euroopa
hankeid
Eesti ettevõte Trinidad Consulting OÜ koos arendusfirmaga
TripleDev OÜ võitis Euroopa
hankeportaali Tenders Electronic Daily ehk TEDi kasutatavuse uuringu hanke.

Projekti eesmärk on kaardistada hankekeskkonna probleemid ning teha arendusettepanekud, vahendas Trinidad Consulting oma pressiteates. Iga päev
avaldatakse selles keskkonnas
üle 1700 hanketeate.
Tegemist on rahvusvahelise
projektiga, kuhu on kaasatudka
Eesti ettevõtte uuringupartnerid Saksamaalt, Itaaliast ja Hispaaniast. Projekti tellis Euroopa LiiduVäljaannete Talitus. Uuringuprojekt peaks valmima suve alguses.
Trinidad Consulting OÜ on
Balti riikide suurim kasutajakogemuse disaini-ja ärianalüüsi ettevõte. Firma klientide hulka kuuluvad Swedbank, Telia,
Bigbank, SMIT, Omniva, MKM,
Cybernetica, maksu- ja tolliamet, Aktors, Tallink, Riigi Kinnisvara AS, Elisa, maanteeamet,
EAS, City24, Helmes, Fujitsu, ra-

handusministeerium,

ÄRIPÄEV.EE

kontrolliga tahetakse üle vaadata ka kaks
ettevõtet, mis on seotud Tallinki omanikfirmaInfortar ASiga. Üks neist on mitme investoriga ettevõte Bolton Realestate ja teine
Tallink Grupile kuuluv HTG Invest. Bolton
Realestate’i lepingutest langesid erikontrol-

Uusfond investeerib idufirmadesse
Uus riskikapitalifond Karma Ventures alustab investeerimist varase ja kasvufaasi Euroopa idufirmadesse ning on selleks loonud 40
miljoni euro suuruse algmahuga fondi.
“Investeerime Euroopa ettevõtetesse, millel on märkimisväärne
idee, uudne tehnoloogia ning esmane käive esimestelt klientidelt,”
ütles Karma Venturesi üks asutajaid Margus Uudam.
“Pakume nii kontakte kui ka strateegilisi, ärilisi ja tehnilisi teadmisi,” selgitas Uudam. Karma Ventures plaanib lähiaasta jooksul fondi mahu 60 miljoni euroni suurendada.
Karma Venturesi lõid Margus Uudam, Kristjan Laanemaa ning
Tommi Uhari. Uue fondi nõustajatena löövad kaasa Skype’i asutajate hulka kuulunud Ahti Heinla Ja Jaan Tallinn, põhiinvestoriteks
on Ambient Sound Investments ning Eesti, Läti, Leedu valitsuse Ja
Euroopa Investeerimisfondi loodud Balti Innovatsioonifond.

POLIITIKA

Taavi Rõivas tellis parteikaaslaselt eralende
Peaminister Taavi Rõivas on ametiaja jooksul kasutanud kuuel
korral eralennukit, et jõuda mõnele tippkohtumisele või ülemkogule.
Seejuures pooltel juhtudel telliti teenus ettevõttest Diamond Sky,
mille omanik Ken Koort on Reformierakonna liige ja kuulus aastatel 2003–2009 ka partei volikogusse, kirjutas Eesti Ekspress. Ülejäänud kordadel on lennuk tellitud Estraveli kaudu kas Aviesist või

Panaviaticust.
Kokku kulutas peaministri büroo Taavi Rõivase lennutamiseks
111 600 eurot, millest Koorti firma sai 46 700 eurot.

TÖÖSTUS

VKG koondab esialgu plaanitust vähem
Teisipäeva õhtuks esitas Viru Keemia Grupp töötukassale teise
teate töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest ettevõtetes VKG
Oil ja Viru RMT. Teate kohaselt on koondatavaid ligi kuuendiku ehk
63 inimese võrra vähem kui algselt kavandatud, teatas töötukassa.
Kokku saab koondamisteate 307 töötajat. Kõige enam on plaanis
koondada tehnoloogiaseadmeteoperaatoreid (129) ja tehnoloogiaseadmete lukkseppi (23).
Lisaks on VKG esitanud töötukassale esmase teate 138töötaja töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest märtsis-aprillis VKG Kaevandused OÜs, kus on kõige enam plaanis koondada allmaa koristustöölisi ja allmaa elektrilukkseppi.

Puhkus algab siit!
12.-14. veebruar 2016

Selgus saabub sügiseks. Erikontrolli tegiKontrolli all ka Tallinki omanikud. Eri-

töötu-

kassajpt.

TEHNOLOOGIA

Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn)

ja leidmiseks teeb majandusministeerium
riigihanke. Praeguseks on kvalifitseerunud
viis audiitorbürood.Pakkumuste esitamise
tähtaeg on 7. märts, seejärel järgnevad läbirääkimised. Lepingu sõlmimine on kavandatud aprilli alguseks ja leping täidetakse
sõlmimisestkuue kuu jooksul.

Ujumaa

turism
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Autorollo tsiviilasjas langeb
riigikohtus liisk märtsis

25
s ta'

Piret Reiljan
piret.reiljan@aripaev.ee

Riigikohtu lahend skandaalses Autorollo hagiprotsessis
peaks tulema 23. märtsil, teata-

tati kohtust.

Riigikohtu kirjaliku menetluse istung Autorollo asjas on
määratud 22. veebruarile ning
kohtunikud on Villu Kõve, Ants
Kull ja Tambet Tampuu. Riigikohus võttis mullu detsembris
menetlussekõik Autorollo hagiprotsessi kaebused.
Tallinnaringkonnakohus rahuldas mullu juunis osa Autorollo võlausaldajate nõudest ka
välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu. Ringkonnakohus tühistas oma mullu 30. juunil tehtud otsusega Harju maakohtu mullu juunis tehtud otsuse osas, millega OÜ Autorollo

nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju jäeti välisminister
Keit Pentus-Rosimannuse vastu
rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765,26 euro võrra.
See tähendab, et teise astme kohus näeb Autorollost vara väljaviimises vastutust ka minister
Pentus-Rosimannusel. PentusRosimannus astus pärast ringkonnakohtu otsust tagasi välisministri ametist.
Ringkonnakohus tühistas
esimese astme otsuse ka osas,
millega Autorollo nõue pankrotimenetluseblokeerimises Siim
Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ja millega Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannuse vastu rahuldati. Roode ja RainRosimannuse vastu rahuldatud nõuded seega mõnevõrra vähenesid.

Tühistatud osas tegi kohus
uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud
kahju nõuerahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817,67 eurot, OÜ Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas
jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue
jäeti RainRosimannuse vastu rahuldamata. Ülejäänud osas jäi
maakohtu otsusmuutmata.

Ringkonnakohus leidis, et
Roode oli allutatud Rosimannustele.
Autorollo kohtuprotsess on
üks viimaste aastate skandaalsemaid, kuna enam kui poole miljoni eurone hagi on seadnud löögi alla Eesti ühe mõjukama poliitperekonna.
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TEHNOLOOGIA

Kaitsetööstus otsib laienemisvõimalusi.
Lennart
kaasautor

Käämer

Eesti kaitsetööstus on võtnud selge suuna eksporditurgudele, otsides kliente mujalt maailmast.

ASi Milrem juhatuse esimehe Kuldar
Väärsi sõnul on kaitsetööstuse valdkonnas oluline mõista, et Eesti turg pakub Eestikaitseväele usaldusväärseks partneriks olles võimalusi saada kogemusi, aga ärilist kasvu, mis on vajalik toodete ja teenuste kiireks
arenguks, tuleb otsida eksporditurgudelt.
Milrem alustas Eesti kaitseväele pakutavast raske- ja soomustehnika remondist ja
hooldusest ning on jõudnud omatoodete
arenduse ja ekspordivõimaluste otsimiseni.
Praegu tutvustab ettevõte oma uuenduslikku mehitamata maismaaplatvormi võimalikele koostööpartneritele ja klientidele.“UGV
mehitamata maismaaplatvormi kontseptsiooni ja tehnilise lahenduse on välja töötatud meie insenerid ning ka vajalikud investeeringud katame valdavas osas ise. Lisaks
teeme toote arendamise ja testimiseraames
koostööd ka kaitseväe ja kaitseministeeriumiga,” rääkis Väärsi.
Toodet esitleti esimest korda möödunud
aastal Londonis messil DSEI2015. “Potentsiaalseteklientide huvi meie lahenduse vastu on olnud väga suur, eriti Araabia riikidest ja Aasiast,” märkis Väärsi. “Jaanuari lõpus toimusid meil ka Singapuris koos kohaliku partneriga testsõidud,” lisas ta. Veebruaris osaleb Milrem Singapore Airshow’ messil ning märtsis Abu Dhabis UMEXi messil.
Mehitamata maismaaplatvormi tootearendusega alustas ettevõte pisut rohkem
kui aasta tagasi. Sellele eelnes ligi aastane
vajaduste, võimaluste ja trendide analüüs.
Lähiaastatel mõjutab Väärsi hinnangul
nii majandust kui ka militaarvaldkonda tarkade autonoomsete süsteemide, nagu näiteks iseliikuvate autod, areng. “Tegemist on
ühe kiiremini areneva sektoriga. Sellest ka
meie soov mehitamata maismaaplatvormide valdkonnas arendusse panustada ning
pakkuda uuenduslikke lahendusi,” põhjendasVäärsi.
Mehitamata lennukitest juhtimiskeskusteni. Kui Milrem on keskendunud mehitamata maismaasõidukite tootmisele, siis OÜ
Threod Systems arendab ja toodab mehita-

mata õhusõidukeid(UAV) ning nende alamsüsteeme. Ettevõtte äriarenduse juhi Villiko
Nurmoja sõnul sai ettevõtte tootearendusal-

guse mehitamatalennukitest ning tänaseks

NORDIC Armoury juhatuse liikme Mihkel Piirsalu käes oleval relval on peal ettevõtte välja arendatud

relss, mille külge saab kinnitada sihikuid ja lisavarustust.

Potentsiaalsete klientide huvi
meie lahenduse vastu on olnud
väga suur, eriti Araabia riikidest
ja Aasiast.

lahendusedkoos tarkvaraga, mis võimaldavad juhtidamehitamata õhuvahendite operatsioone nii liikumiseltkui ka statsionaarsetest juhtimispunktidest.

ASi Milrem juhatuse esimees Kuldar Väärsi

tearendus on jõudnud faasi, mis võimaldab
mehitamata õhusõidukite sektori ülikiire
kasvutempoga kaasas käia.
“Mehitamata lennusüsteemide turg maailmas kasvab keskmiselt 30% aastas, mahult
ligi 90% sellestmoodustab julgeolekusektor.
Sektori suurim turg on Ameerika Ühendrii-

on jõutud lisaks lennuvahenditetootmisele
ka alarmsüsteemide ja mehitamata lennuvahendite simulatsiooni- ning testimiskeskkondadeni. Lisaks kuuluvad Threod Systemsi toodete hulka erinevad juhtimiskeskuse

Turu kasvutempo ülikiire. Üldplaanis võib
Nurmoja hinnangul öelda, et ettevõtte too-

ENERGIASÄÄSTLIKUD

SAGEDUSMUUNDURIGA
KRUVIKOMPRESSORID

gid, kiiremini kasvav turg on Aasia. Praegu on maailmas väga vähe riike, kes ei kasuta UAVsid julgeoleku- või kommertssektoris
ehkUAVde turg kasvab kiiresti üle maailma,”
sõnas Nurmoja.
Nende süsteemide peamiste kasutajatena tõi Nurmoja välja mehitamata lennuvahendite operaatorteenust pakkuvad ettevõtted, mitmesugused julgeolekuasutused
ning UAV arendajad. “Paindlikkus ja kiire
arendusprotsess toob kliendid ise meieni,
kuna maailma UAV sektori suurettevõtete
arendustsükkel on spetsiifilistele klientidele liiga kohmakas ja jäik,”rääkis Nurmoja.

Mis on mis
Kaitsetööstuse klaster

spetsiifika

vuse ning ekspordi kompetentsi-

Kaitsetööstusturud on tihti riikide poolt kaitstud. See teeb uutele
turgudele sisenemise komplitseerituks ning eeldab tihedat koostööd ettevõtte ja avaliku sektori
asutuste vahel.

keskuseks.
Koondab ühistegevuseks kaitse-

KÜSI LISA: 615 5550 VÕI INFO@KOMPRESSORIKESKUS.EE
Kompressorile võimalik
lisada soojusvaheti.
Jääksoojusena võimalik ära kasutada

SÄÄSTA

ROHKEM!

kuni 72%

kompressori võimsusest!

Kaitsetööstuse

Eesmärk on kujuneda kaitsetööstuse teadus- ja arendustege-

ja julgeolekuvaldkonna ettevõtted, kes plaanivad koos teadusarendusasutustega pakkuda riigile strateegilist partnerlust vald-

kondliku tööstuse arendamisel
ning luua ka uusi tooteid ja arendada uusi teenuseid. Klastri tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rahaga.

Kaitsetööstuse strateegilistele
kaupadele kehtivad välispoliitikast
ning rahvusvahelistest suhetest
tulenevad ekspordipiirangud.

Investeeringute leidmine on tihti piiratud fondi reeglitega.

Klaster on avatud uutele koostööprojektidele kaitsetööstuse
hankijate ja tarnijatega, mis aitavad kaasa ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele ka rahvusvahelisel tasandil.

Kaitsetööstuse toodangut saab
rakendada ka kommertssektoris. Vastupidi on keerulisem, kuna
kaitsetööstuse nõuded on kõrgemad ning spetsiifilisemad.
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ELEKTROONIKA

Hanza Group sulgeb Aruküla tehase

Eestis hea kogemusi hankida
ning ehitanud ümber luureotstarbelisi
sõidukeid,” rääkis Piirsalu.
me

Tasub teada
Threod Systems

Tooted ulatuvad ka tsiviilsektorisse. Tsiviilsektoris tehakse koostööd kohaliku ettevõttega, kes arendab välja LED-valgustite süsteeme filmitööstuse tarbeks. “Süsteemis kasutuses olevad mehaanilised detailid toodame meie. Need valgustite süsteemid on kasutusel ka mitmes viimati ilmunud tipptasemel Hollywoodi kassahitis,”
märkis Piirsalu.
Ettevõte on loodud 2007. aastal, esimene
freesimiskeskus soetati kolm aastat hiljem.
Esimene freesimispinki tehtud investeering
koos toetavate seadmetega läks Piirsalu sõnulmaksma ca 60 000 eurot. Ajajooksul on
seadmepark jooksvalt täienenud ühe freesimiskeskuse ja ühe treimiskeskuse võrra.
Eesti trumbiks kõrgtehnoloogia. Eesti turul on kaitsetööstusettevõtetel üksikklientideleidmine võrdlemisihõlbus. “Eesti väiksus on teinekordka eelis, kuna distantsid on
lühikesed jahuvigrupid lävivad palju tänu
sellele on info liikumine väga kiire,” märkis
Piirsalu. “Kui keegi tuleb turulehea tootega,
siis Eestis levib info selle kohtakulutulena.”
Nordic Armoury on oma militaartoodangut üldsusele tutvustanud erialakirjanduses, näiteks Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu väljaannetes, ning esitlenud oma tooteid Eesti ühisstendil Euroopa militaarmessidel. “Mahtu
arvestades võib üheks peamiseks ostjaks pidada Eesti kaitseväge, kellele olemeriigihangete tulemusena tarninuderinevaid väljaõppevahendeid, sidevarustust ja relvade varuosi,” lisas Piirsalu.
Maailma mastaabistuleb aga terves kaitsetööstuse valdkonnas arvestada, et kiiret
edu ja kasumit pole mõtet loota. “Arendusi
ja tegevust tuleb vaadata pika perspektiiviga ning arvestada, et läbirääkimised klientide japartneritega võtavad aega. Samuti on
olulineomada head partnerite võrgustikku,
sest rahvusvahelises mastaabis on Eesti ettevõtted väga väikesed,” sõnas Väärsi.
Ka Nurmoja sõnas, et väikeriigi ettevõtte
puhul ei ole võimalikrääkida turuosa haaramisest maailma mastaabis. “Pigem iseloomustab edu kiire tootearendus,” rääkis
Nurmoja.
Väärsi sõnul seisneb Eesti kaitsetööstuse
konkurentsivõimelisus tarkade tehnoloogiate kasutamises, olgu selleks siis küberkaitse valdkond või lahendused, kus infotehnoloogiat kombineeritakse traditsiooniliste rakendustega. See on mehe hinnangul valdkond, milles siinseid ettevõtteid hindavad kõrgelt nii rahvusvahelised partnerid
kuika kliendid.

OÜ viimased
innovaatilised tooted:
TSAP-6000 maailmas ainulaadne autopiloot tagab mehitamata lennuvahendi juhtimise kolmekordse töökindluse.
Mini-UAV EOS – värskelt arenduskuuri läbinud lennuvahend on
üks väheseid oma klassis, see lendab üle kahe tunni ning kannab
väga võimekat sensorit.
KX-4 LE – multirootor on oma
suure kandevõime ja pika lennuaja tõttu saanud esimesed päringud ja kliendid.
Remote Video Terminal – UAV
videopildi vastuvõtja võimaldab
lisaks videopildi vastuvõtmisele
ka selle salvestamist, edastamist
ning töötlemist.
–

Elektroonikatootja Hanza Group sulgeb Aruküla tootmise ja liidab
selle Tartu tehasega. Kahe tehase ühendamine jätab tööta veidi
üle 70 Aruküla töötaja.
“Tehase sulgemine Arukülas puudutab veidi enam kui 70 töötajat.
Ja kuna Tallinna ümbruses on kvalifitseeritud tööjõust suur puudus, siis usun, et keegi meie väga tublidest töötajatest edaspidi
tööta ei jää,” ütles Hanza Mechanics Tartu ASi juht Emöke Sogen-

bits tööstusuudised.ee-le.
Sogenbitsi sõnul otsustati Arukülas tootmisest loobuda, sest eesmärk on koondada oma tootmised regionaalsetesse klastritesse,
mis pakuvad klientidele laialdasemaid teenuseid. Kui palju tulevikus Tartu tootmisse investeeritakse, Sogenbits veel ei tea. Samas
on teada, et Hanza Group rajab Tartusse tööstuskeskust, kus juba
pärast Aruküla tootmise sulgemist töötab kokku 450 inimest.

MÄETÖÖSTUS

Narvakarjääri tulevad suuremad kopad
Eesti Energia võtab Narva karjääris sellel aastal kasutusele suurema mahutavusega kopad, mis suurendavad kaevandamise efektiivsust ligi 10%. Kergsulammetallist valmistatud kopad on Baltimaade suurimad. Samal ajal uuendab ettevõte ekskavaatorite Juhtimissüsteeme, mille tulemusel pikeneb masinate tööiga keskmiselt kümne aasta võrra.
Tootmisefektiivsuse suurendamiseks uuendatakse Narva karjääris ka sammuvate ekskavaatorite juhtimissüsteemi, mis pikendab
masinate tööiga keskmiselt kümne aasta võrra. Moderniseerimise
käigus vahetatakse ekskavaatori elektrijuhtimissüsteem ja paigaldatakse monitooringusüsteem.

–

FOTO: RAUL MEE

OÜ Nordic Armoury juhatuse liikme Mihkel Piirsalu sõnul saab nende ettevõtte toodangu jagada kaheks: militaar- ning tsiviilsektorilesuunatuks. Esimene keskendubrelvade lisatarvikute, varuosade javäljaõppevahendite tootmisele, teine aga allhanke pakkumisele Eesti ja Soome ettevõtetele, kes vajavadkeerukaid detaile, millega iga allhankija ei pruugi hakkama saada.
“Kuna oleme ise aktiivsed kaitseliitlased,
siis tootearendus toimub paljuski isiklikust
huvist.Lisaks relvade lisatarvikuleolemevälja töötanudka erinevaidpoole sidekaablitele, kuulipildujakinnitusi, sihtmärgisüstee-

30%

aastas kasvab mehitamata lennusüsteemide turg maailmas,
ligi 90% sellest annab
julgeolekusektor.

ICP Solutions OÜ pakub
tööstuslikke jahutus-,
külmutus-, soojus-tagastus-, taastuvenergeetikaning koostootmislahendusi oma ala maailma
juhtivatelt seadme tootjatelt! Ehitame ning
paigaldame hakkepuidu
katlamaju, tööstuslikke
soojuspumpasi, biogaasi
lahendusi ning erinevaid
soojusvaheti lahendusi.

LEMMIKUD
tööstusuudised.ee loetuimad uudised
Juhtimiskonsultant:maineka ülikooli diplomist on saanud hügieenifaktor. Juhtimiskonsultandi MarkoRillo sõnul on mainekate Lääne ülikoolide diplomeid jubapaljudel Eesti juhtidel ja
diplomist palju olulisem on juhi taust.
Eestlaste tuulikud Saksa konkurendiga võrreldes kolmandiku võrra efektiivsemad. Elektrituulikute tootja Eleoni juhatuse
liikme Oleg Sõnajala sõnulnäitavad värsked arvutused, et Eesti
tehnoloogial põhinev Eleoni tuulik on kolmandiku võrra efek-

tiivsem Saksa firma tuulikutestMäli tuulepargis.

Meilt saab täisteenuse,
mis hõlmab planeerimist, tasuvusanalüüse,
projekteerimist ning projekti
elluviimist peatöövõtu meetodil.
ICP Solutions OÜ
tel: +372 6535716, +372 56 566 425
info@icp-solutions.eu
www.icp-solutions.eu
•

Sõjalised operatsioonid tööstuse
arengus väga tähtsad
Threod Systemsi tegevjuhi Sten
Reimanni sõnul ei saa riigi kaitsetööstuse arengus alahinna-

ta sõjaliste operatsioonideosatähtsust.

Reimanni hinnangul on Eesti osalemine lahingutegevuses
Iraagis ja Afganistanis toonud
riiki lahingukogemused, mis on
kriitilise tähtsusega kaitsetööstuse tootearenduses.
“Eesti üksused on alates 2004.
aastast osalenud lahingutes igapäevaselt koos Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia japaljude
teiste partnerriikide üksustega.
Viimati on omandatud õppetunnid operatsioonidelt Aafrikas ja Liibanonis, hoolega jälgi-

NATO liikmelisus annab meile juurdepääsu
alliansis kehtestatud
ühistele standarditele.
Threod Systemsi tegevjuhtSten
Reimann

takse üksuste tegevust Ida-Ukrainas,” kirjeldas Reimann. “Oluline on rakendada neid teadmisi
kaitsetööstusettevõtetes.”
See on loonud ettevõtetele
eelised võrreldes isegi Skandinaavia partneritega, kes ei ole
NATO liikmesriigid ega osale

sõjaliste operatsioonide lahingutegevuses. “NATO liikmelisus annab meile juurdepääsu alliansiskehtestatud ühistele standarditele, mis on oluline sisend
toodete ja teenuste kvaliteedi tagamisel. Nii suudab Eesti pakkuda operatsioonide toetuseks
näiteks nn smart-defence võimekust, mis ettevõtete puhul väljendub tugeva konkurentsieelisena eksporditurgudel nii NATO
liikmesriikideskui ka väljaspool
allianssi,” selgitas Reimann.
Kaitsetööstuse arendamiseks
on Reimannisõnul veelgi võimalusi. Näiteks NATO, EDA ja Eesti
teadus-ja arendusprogrammide
realiseerimine ettevõtetes.

•

•

•

•

•

Doosan treikeskused ja

töötlemiskeskused
Hartford töötlemiskeskused
FACCIN rullvaltspingid
Microcut teach-in treipingid
Baykal painutuspingid
ja giljotiinid

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

•

Fermat sisetreipingid

•

Mitsubishi laserlõikepingid

info@duroc.ee www.duroc.ee
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Taavi Alas:
Mõelge, kui palju suuremad oleks meie võimalused majandust arendada, kui oskaksime heal tasemel läti ja soome keelt.
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Rootsi keele tõlk leiab, et Eesti saaks selliselt suurendada oma turgu 7–8 miljoni inimese võrra.

toimetaja Ken Rohelaan, tel 667 0254, e-post ken.rohelaan@aripaev.ee

ÜKSKÜSIMUS

KOLUMN

Eesti Tööandjate Keskliidu kodulehel räägivad
ettevõtjad, kuidas poliitika on nende tegevust

Karistus ei peata äraostmist

mõjutanud.

Kas valitsuse tegevus oli viimastel
kuudel teie ettevõtte jasektori jaoks
pigem soodne või ebasoodne?
Sven Pertens
Lemminkäinen ASi juht

Eesti valitsus ei ole viimastel kuudel võtnud
vastu otsuseid, püstitanud teemasid ega käsitlenud küsimusi, mis oluliselt mõjutaks teedesektori praegust käekäiku. Pikemas vaates võib

sektorile mõju avaldada neljarealise Tallinna–
Tartu maantee toetusrühma moodustamine riigikogus ja juba mõnda aega kestnud arutelu riigiettevõtete võimaliku erastamise teemal. Kuna Eesti teedesektori areng on peatunud ja teehoiu riiklik finantseerimine näitab vaikset langustrendi, ei saa olukorda rahuldavaks hinnata
ja valitsuse tegevusetus on sektorile pigem ebasoodne.
Margus Kastein

Saku Õlletehase

K

ui avalikust korruptsioonist on
räägitud aastaid, siis ärikorrupt-

–

Ärikorruptsioonil on hind. Ettevõtete juhidpea-

Juht

Joogitööstuse sektoris on kaks olulisemat teemat loomulikult nii läinudkevadine aktsiisimäärade ennaktõus aastatel 2016–2019 kui ka
sügisel tõstatunud alkoholi- ja reklaamiseaduse muudatuse jaregulatsioonide drastilisekarmistamise temaatika. Meie hinnangul nii Eesti suure tööstusettevõtte kui ka Eesti Õlletootjate
–

Liidu üldseisukohalt on valitsuse ühe osapoole
tutvustatud muudatusettepanekud radikaalsed
ega arvesta hea õigusloome tava, see oli oluliselt
karmim erinevate huvipoolte varasemast kokkuleppest. Näeme siin olulist ohutendentsi, kus
ühepoolsete sammudega võidakse reaalselt ohtu
seada mitte pelgalt ühe tööstusharu, vaid ka kogu Eesti majanduse konkurentsivõime.
–

Henrik Välja
Eesti Metsa-ja Puidutööstuse Liidu juht

Kõige rohkem mõjutas kindlasti valitsuse otsus
võimaldada puidu põletamist Narva elektrijaa-

Mõju sektorile on pigem positiivne, kuid eeldab, et Narvas
kasutatav maht jääb mõistlikkuse piiresse.

mades statistikakaubanduse raames.

LUGEJA ARVAB
Reformierakonnaga on kordumaskunagine Res Publica saatus,
kus “poistekamp” hakkas erakonda
juhtima jaüks ämber tuli teise järel.
Kommentaar uudisele “Hinnang Rõivasele
rekordmadal”

–

sioonist vähem. Ühiskonna suh-

tumine korruptsiooni on aja
jooksul muutunud taunivamaks
ning korruptsiooniga võitlevad isegi need riigid,
kelle puhul seda ei eeldaks, sest rahvusvaheline
surve on tugev ning oma riigi valijaid tulebkõnetada. Ka äritegevuses on asjalood tasapisi muutumas. Üsna hiljuti veel arvestasid kolmandates
riikides äri tegevad lääneriikide kompaniid altkäemaksu ärikuludeks. Isegi maksud nõuti altkäemaksult pärast riigilt tagasi maksudeklaratsioonis oli vastav kohtki.
Nüüd on välisriigis makstav altkäemakskaristatav koduriigi seaduste järgi ning ühiskonna
ootused ettevõtjatele on kasvanud. Muutusi on
näha kas või selles, et mõnes rahvusvahelises ülikoolis annavad ärieetika lõpetanud eetikavande
sarnaselt arstieetika vandega.
vad korruptsiooni eelkõige maineriskiks, märksa
vähemkardavad nad seda, et nad kaotavad korruptsiooni tõttu edasised äritegemise võimalused. Võimalik mainekahju ettevõttele takistab ettevõtjaid väljastpoolt abi otsimast, pigem tegeletakse rikkujaga ise kas tema palka alandades või
töölt lahti lastes.
Kartus mainekahju ees seletab ehk sedagi,
miks Eesti juhidei soovi nende ettevõttes tuvastatud korruptsioonijuhtumist õiguskaitsele teatada. Vaid 27% Eesti ettevõtete juhtidest arvab, et
ärikorruptsioonist õiguskaitsele teatamine on
tulemuslik meede, samas kui taanlastest usub
nii 72%.
Kuigi oma rolli mängib siin ilmselt nähtuse
normaalsus, aga ka õiguskaitse vähene usaldamine, mis küll Eestis mõistes on kõrge, aga võrreldes taanlastega madalam.2% eestlastest ja 5%
taanlastest räägiks juhtunustmeediale, samas
aga on nad väga huvitatud ärikorruptsiooni taunivast väliskeskkonnast, mida nende hinnangul
aitaks saavutada justajakirjanduse hukkamõist
ärikorruptsiooni.
Ärikorruptsioon, kui see on läbi põimunud
poliitikaga, on eriti ohtlik, ning viis, kuidas üks
teiseks muutub, polegi alati nii selge. Hiljuti tutvustasid Vene analüütikudTallinnas skeeme,
kuidas Venemaa must raha on leidnud tee Euroopa Liidu otsustajate sekka. Saksamaal tehtud ärikorruptsiooni uuring aga näitab, et suurem osa
ärikorruptsiooni juhtumeid toimub hullemal juhul juhtide osavõtul, paremal juhulkõigest tead-

misel. Korruptsioonil on omadus levida ja korruptsioon on kollektiivne nähtus kui uus töötaja satub ettevõttesse tööle, siis omandab ta selle käitumisnormid, mitte vastupidi. Ettevõtted
ei tegutse üksikul saarel, vaid ühe ettevõtte tegevuspraktikad levivad teise kas või selle kaudu,
kui inimesed liiguvad töökohtadevahel või teise
sektorisse, kui osaletakse riigihankel või ettevõte
riigistatakse või vastupidi.
Umbes pooled ettevõtjad nii Eestis kui ka Taanis teavad, et korruptsiooniga kaasneb rahaline
risk, pooled seda aga ei adu. Maailmapanga hinnangul suurendab korruptsioon ärikulusid 10%
ja takistab uutel sisenejatel äri tegemist. Korruptsiooni all kannatavad kõige enam väikeettevõtted, kes moodustavad Eestis enamuse nende
kokkupuuted ärikorruptsiooniga on suurimad.
Väiksemad ettevõtjad peavad rohkem pingutama, et toime tulla.
28% Eesti juhtidest usub, et avastamata pettused lähevad asutusele maksma vähemalt 10 000
eurot, selgus Ernst Youngi 2015. aasta küsitlusest. Maailmapanga tagasihoidlike arvutuste kohaselt maksavad eraettevõtjad ja eraisikud altkäemaksuks aastas 1 triljon dollarit. Maailma
Majandusfoorumi arvutuste järgi moodustavad
altkäemaksud 5% maailma SKTst, mis teeb umbes 2,5 triljonit dollarit aastas.

Mari-Liis Sööt

sotsioloog ja ärikorruptsiooni uuringu
üks autoritest

–

Korruptsioon on

eelkõige
võimaluste
kunst, mida
kannustab
ahnus.

&

Mida teha? Korruptsioon on eelkõige võimaluste kunst, midakannustab ahnus. Üheks võimaluseks korruptsiooni ettevõttes ennetada on
eetikaalased tegevused: koolitused, praktilised
juhtnöörid juhtumite äratundmiseks ning käitumiseks, huvide deklareerimine, usaldusisikud
või vihjeliin. Nendele lisanduvad otsuste ja protsesside avalikkus ning läbipaistvus, rikkumistele reageerimine. Juhid usuvad, et isiklik eeskuju
toimib kõige parema korruptsioonivastase meetmena, naguka avatud ja usaldav tööõhkkond.
Korruptsioonivastaste meetmete valikul ilmneb üks eestlaste ja taanlaste peamine erinevus.
Taanlased panustaksid eetikale, eestlased suhtuvad eetikameetmetesse skeptilisemalt. Kui eestlased tahaksid pigem palgaga mängida, näiteks vähendada rikkuja palka ning tõsta üleüldist palka, siis kaugelt ei tule otsida näidet, etkõrgem
palk sunnib lihtsalt suurematele panustele. Meile on taanlastest omasem ka usk karistustesse ja
kontrolli neid ei tohiks muidugi rikkumise korral unustada, aga samas tasub meeles pidada, et
kuikaristushirm kaob, siis käitub inimene ikkagi nii, nagu ta õigeks peab. Omaks võetud norm
aga nii lihtsalt ei kao.
–
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E-poodleja vaatab tarne kiirust

loewww.aripaev.ee

E-poodidepopulaarsuse juu-

res mängivad üliolulistrolli tarnijad. Mida kiiremini
Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon:
(372) 667 0195,
(372) 667 0222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel:(372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel:(372) 667 0105
Tellimine ja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel:(372) 667 0099
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.

ning mugavamalt jõuab kaup
e-poest kliendini, seda enam
inimesi hakkab ka e-poode
eelistama.
Tänu tehnoloogia arengule
leitakse aina enam uusi lahendusi, kuidas e-poodlemine teha kliendile mugavamaks ning
meeldivamaks. Mugavamaks
lähevad ka tarnelahendused.
Pealegi on kaubavalik e-poodides mitu korda laiem kui tavalistes jaekauplustes ning kogu maailma veebipoodidest on

AnsiSI ARUMEEL
AN
Arumeel
Omniva juhatuse liige

kättesaadavad ka need kaubad,
midavõib-ollakodumaine jaekaubandus ei paku. E-poodlejate arv tõotab tulevikus aina
kasvada.
Rahvusvaheline konkurents
tiivustab. E-kaubanduse kasvu-

E-kaubanduse kasvule
annavad hoogu juurde

rahvusvahelised ettevõtted.

le annavad hoogu juurde rahvusvahelised ettevõtted, kes
aina rohkemad avavad oma teenused ka Eesti suunal. Värskeimaks näiteks on kas või Netflix,
kes jaanuari algul tegi oma teenused ka eestlastelekättesaadavaks. Jubavarem on meieni
jõudnudH&M, Uberja Spotify.

E-kaubanduse järj epidev
kasv loob pakiteenuste turul
tingimused üha tihedamaks
konkurentsiks. Juba 2012. aastal oli Euroopa e-kaubanduse
käive 311,6 miljardit eurot. Siis
oli Euroopa 820 miljoni elaniku kohta umbes 250 miljonit
e-poodlejat. Viimase kahe aasta
jooksul on see number oluliselt
kasvanud.
Seetõttu pole kuigi imekspandav, et mitu globaalset kaubandus- ning logistikaettevõttet, nagu ka Amazon, on otsustanud veelgi jõulisemalt Euroopasse laieneda.
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LUGEJA LEMMIKUD www.aripaev.ee
Miks Swedbanki juhtlahkuma pidi?
Swedbanki tippjuhtide kinnisvaraäri oma
pangategevuse kõrvalt oli vaid üks põhjustest, miks Swedbanki kontserni juht
Michael Wolf pangast päevapealt lahkus.
Peapõhjus

on hoopis see, et pank peab

tempot tõstma

Kristjan Lepik: viis põhjust, miks turud kukuvad. Finantsekspert Kristjan

Lepik loetles Tarkinvestor.ee foorumipostituses üles mõne põhjuse, miks turud prae-

gu kukuvad.
Wolf lahkub Swedbankist päevapealt.
Swedbank teatas teisipäeval, et kontserni
juht Michael Wolf lahkub ametist.
Eesti suurimad maksumaksjad. Peaminister Taavi Rõivas kohtus Stenbocki majas
2015. aasta suurimate maksumaksjatega.

KOMMENTAAR

Eriline Ühendkuningriik
Euroopa Liit ei ole Ühend-

kuningriigile kunagi olnud
ankrukohaks, mis on aidanud
sõda eemal hoida, või sadamaks, millekülge habrast demokraatiat ja õigusriiki köita.

Klen Jäärats
riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor

ELi siseturg ja kaubandus on

aspekt, mis brittidesuhte ELiga unikaalseks
muudab, on alusleppesse kirjutatuderand kohustusest euroalaga ühineda. Peale nende ja
Taani on kõik teised riigid ühel
hetkeleuroala liikmed, mistõttu soovitakse teatud garantiisid, et see erandlikolukord ei
kujuneks tulevikus poliitiliseks
Garantii. Üks

pRÄKllK
f

ge, et kui nõue töötajate lapse-

toetuste ekspordi lõpetamisest
ning nelja aasta pikkusest pii-

Londonita koliks ilmselt kõik kiire kasvuga
Euroopa iduettevõtted
otsejoones Räniorgu.
püsiüksinduseks. London City
on üks üleilmseidfinantskeskusi ja moodustades Briti majanduse selgroo, on ta samas üliolulineka kogu muu Euroopa
majanduse vereringele. Londonita koliks ilmselt kõik kiire
kasvuga Euroopa iduettevõtted
otsejoones Räniorgu. Seda kõike arvestades viiakse sisse põhimõte, et valuutadealusel diskrimineerimine ei ole põhjendatud. Samuti selgitatakse järelevalvepädevusi Euroopa suurima finantskeskuse üle. Et Briti rahvusvaluuta ei osutuks naelaks euroalakirstus, on euroala
riikidele kõigile oluline, et Briti
garantiid ei mõjutaks võimet
igas olukorras ja igal ajal otsuseid langetada.
Jubaalgusest peale oli sel-

tuks ultimatiivseks, võib selles kohas lõppeda ka valmidus
kokkuleppele jõuda.Kuudepikkused konsultatsioonid on viinud ettepanekuteni lapsetoetuste indekseerimiseks vastavalt lapse asukohale.Töökohal
makstavate toetuste puhul on
jõutud hädapidurini, mis võimaldaks erakorralise surve korral sotsiaalsüsteemileküll piirata töökohal saadavaid toetusi (in-work benefits), kuid mitte piirata võimalust töötada
või elada. Muudatused praeguseid töötajaid ei puudutaks ega
tooks kaasa ka vajadust aluslepinguid muuta.

x

r
r

Liit on ühistel väärtustel põhinev vabatahtlik ühendus, milles kedagi jõuga kinni ei hoita.
Samas ühiseltküpsetatud saiast
ainult rosinaid urgitseda ka ei
saa. 5. veebruariltoimunudesimeste läbirääkimiste põhjal
võib arvata, et Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ettepanekute
alusel on võimalik peatselt kokkuleppele jõuda. Peaks Ühendkuningriik aga lahkuma, jääks
märksa väiksemaks Liit, kuid
veelväiksemaks Britannia.

*
„

pidama lausa majanduse käigujõu aluseks.
Kütusesektorit ja alkoholi
tootmist, mis on Eestis seaduslikud ärid, koheldakse kui mingit peksupoissi: kui administratsioon vajab raha, minnakse
näiteks alkoholitöösturi manu:
“Teerahakotirauad lahti.”
Kui äri on seaduslik, siis peavad kehtima samad reeglid kõigile äridele. Ettevõtja põhinõue
on, etreeglid oleksid selged ja
pikaajalised, vaid siis saab investeerida ja arendada tootmist. Kui asjad on teisiti, pole tegemist ettevõtlussõbraliku keskkonnaga. Kui meie välisinvesteeringute riiki meelitamise strateegia on selline, et
makse muudetakse vastavalt
enda arvamisele, siis ei ole see
tõhus majandusstrateegia.

Ei tohi segi ajada. Au ei saa
mõõta rahas. Selline käitumine

tekitab usaldamatust. Seetõttu
on alkoholiaktsiiside lepinguväline tõstmine halb märk. Ärgem segagem seda ära ka karskuspoliitikaga, need on kaks

Administratsioon ei kujuta ette, millist tööd teevad ettevõtjad iga päev (ja ka öö), et leida
võimalusikulude kärpimiseks,
uute teenuste loomiseks, ellu
jäämiseks.

Kui äri on seaduslik,
siis peavad kehtima
samad reeglid kõigile
äridele.
eri asja. Sõnapidamine jääb sõ-

napidamiseks, karskuspoliitika
karskuspoliitikaks.
Õilsat karskuspoliitikat ei
tohi solkida poliittehnoloogiliste lubaduste täitmisega, see
on vaid ettekääne. Samasugune ettekääne nagu kütustele
(logistika vereringe) aktsiiside
tõusu põhjendus, mis olevat ka
pahede maksustamine. Piinlik.
Maksude õige mõõtkava
leidmine riigi tasandil on sama nagu äris toote õige hinnastamine. Küsimus ei ole ainult
maksude suuruses, vaid riigi
usaldusväärsuses, tarkuses, selle oskuses ühiskonnas toimida.

,r,nnnp kui

kommunikatsioon

E-arvelduse eelised
Finantstöö hindamine
Kuidas valida audiitorit

Asjatundmatus või rumalus.

Poliitmaastikul ei ärka keegi
öösel kell kaks hüüdega: “Heureka, leidsin, kuidas pool senti kokku hoida!”Administratsioon lihtsalt lubab miljoneid
eurosid eelarvest elik meie taskust. Kui poliitinimesed teatavad, et 11 %, 5% või 1 % toodangu
hinnale lisamine on n-ö köömen sealsamuses, siis on see asjatundmatus või lihtsalt rumalus. Iga protsendipunkti võrra maksude tõstmine võib olla
saatuslik ettevõtja konkurentsivõimele, eriti väikeettevõtjale.
Lausa pöörasena tunduvad väljaütlemised, et kui ei suuda, siis
ärge tegelge ettevõtlusega. Eriti pöörane on see üha suletavate suurettevõtete taustal. Seepärast pikaajalised kindlad/ausad
suhted administratsiooni ja ettevõtjate vahel on ainuke garantii edukaks ettevõtluskeskkonna loomiseks. Et oleks, mida maksustada.

M

Värskes numbris

Maksutõusu ajastu
Peeter Tammistu
majandusanalüütik

0

E-arvelduse eelised
Finantstöö hindamine
Kuidas valida audiitorit
Millist inkassofirmat valida

Keegi ei hoia kinni. Euroopa

KOMMENTAAR

Elame uuel ajastul, ennaktempos tõstetavate aktsiiside ajastul. Tundub, et seda on hakatud

veebruar zoiB

rangust sotsiaaltoetustele osu-

valdkonnad, kuhu UK panus

ELi arendamisel on olnud suurim. AruteludUK ootuste kohta konkurentsivõime tõstmise
vallas ei ole olnud pingelised,
sest juba praegune Euroopa Komisjon on energia-, kauba-, teenuse-ja kapitalituru ning digimajanduse arendamisega fookuse pannud kasvule ja majandusarengule. Samuti on pidurdatud oma eelkäija küllaltki vohavat õigusloomet. Kuid aeg
võib muutuda ja seetõttu soovivad britidnäha täiendavaid garantiisid, et õigusloome oleks
ühest küljest senisest kvaliteetsem jaajaga kaasas käiv ning
alluks ka suuremaleriiklikule
kontrollile.

RAAMAlUPIDAMISt

■

Lähetuse päevaraha
maksustamine
Aastaaruanne

kui kommunikatsioon
Millist inkassofirmat valida
rp.aripaev.ee

Äripäev

Tellimisinfo telefonil BE7 0099 ■ e-post: rp@aripaev.ee
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LANGEJA

TÕUSJA

Taani konteinervedude firma

Teisipäeval järsu languse teinud
Swedbanki aktsia tegi eile

teatas neljanda kvartali
kahjumist.

väikese tõusu.

Swedbank

Moller-Maersk
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Tallinna
Kaubamaja
ootamatult
hea tulemus.
Silmapaistev

aasta
Must
birjo.must@aripaev.ee
Birjo

Tallinna Kaubamaja käive kasvas neljandaskvartalis aastaga üle 5% ja puhaskasum suurenes samal ajal ligi 7%.

le eurole. Ettevõtte teatel saavutati tulemus
suuresti müügikampaaniate abil, kuid teisalt tõid need kaasa marginaali languse.
Seega langes segmendi maksueelnekasum
ligi 50%.
Aasta oli silmapaistev. 2015. aasta kujunes

Kaubamaja jaokspositiivseks. Analüütikud
kiitsid iga kvartali järelettevõtte tulemusi
ning tõstsid mitu korda aktsia hinnasihte.
Firma aktsia tegigi mullukodubörsil ühe
silmapaistvama lennu, tõustes üle 32%.
Tulemustega jäi üldjoontes rahule ka
ettevõtte juhtkond. “Stabiilsust ja jaekaubandusele jõudsat kasvu pakkunud
2015. aasta ei olnudühtviisi heldekõikidele j aekaubandussegmentidele ning j ättis
moe-ja toidukaupade müüjad keskmisest
madalama kasvuga,” kommenteeris aastat
Puusepp, kuid lisas, et võrreldes Eesti statistikaga võib müügitulu kasvuga siiski rahule jääda.
Ettevõtte puhaskasum hüppas mullu
aastaga 8,8% ja küündis 22,1 miljonile eurole. Puhaskasumit mõjutas suurenenud
dividendimakse, milleltmaksti tulumaksu 3,9 miljonit eurot. Aasta varem maksti tulumaksu 2,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum tegi aga mullu lausa 15,4% suuru-

Tulemused

Hind
Tallinna Kaubamaja aktsia on
aastaga tõusnud ligi 30%

Kasum kasvas ligi
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Tallinna Kaubamaja juht Raul Puusepp
kommenteeris börsiteates, et viimastel aastatel iseloomulikuks saanud aastaaegade
nihkumine jasooja sügise kestmine detsembri lõpuni vähendas neljandas kvartalis oodatudtulu moekaupade müügist.
Neljandas kvartalis kasvas käive aastataguse ajaga võrreldes kõigis ettevõtte ärisegmentides. Kokku olikäibe kasv 5,1%
ning käive ulatus 152,9 miljonile eurole. Puhaskasum oli samal ajal 10,6 miljonit eurot, mis teeb aastaseks kasvuks 6,9%.
Grupi neljanda kvartali kasumit paisutas
2,3 miljoni euro ulatuses kinnisvarasegmendivarade ümberhindlus.
“Lisandunud Viimsi kaupluse ja e-poe
kaasabil näitas jätkuvalt tugevat müügikasvu supermarketite segment. Vihasekonkurentsiga silmitsi seisevjalatsisegment saavutas vaatamata ebasoodsatele ilmaoludele
arvestatava müügikasvu,” teatas firma.
Kaubamaja kõige suurema ärisegmendi ehk supermarketite segmendi käive kasvas neljandas kvartalis aastaga ligi 5%,
104,1 miljonile eurole. Kõige enam avaldas
tulemustele mõju augustis avatud Viimsi
Selver, mis suurendab ettevõtte teatellisaks
ketiväliselekonkurentsile ka ketisisest konkurentsi. Segmendi maksueelne kasum jäi
aga aastaga samale tasemele. Sellele avaldas mõju ka palgakulu kasv, mis oli ettevõtte juhi sõnul tingitud hooajalisest motivatsioonitasude arvestusest.
Kaubamajade ärisegmendi käivekasvas aastaga veidi üle 3%, kuid maksueelne
kasum langes samal ajal üle 2%. Kesist käibe kasvu põhjendas ettevõte sellega, et juba
mitmendat aastat järjest ülekeskmise soojemad sügiskuud võimaldasidklientidel
ülerõivaste ostmist edasi lükata.
Aasta viimastelkuudel näitas häid tulemusi autokaubandus, millemüük kasvas aastaga 9% ning ulatus 15,2 miljoni-

miljonit eurot oli Tallinna Kaubamaja käive
eelmise aasta neljandas kvartalis. Aastaga
kasvas käive 5,1 protsenti.
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Eratarbijad peaksid arvestama,
et elektrienergia hinnale lisandub lepingus ka käibemaks.

Euroopa Keskpanga negatiivne

Euribor on EKP sammude tõttu
olnud tugevas languses.
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Kommentaar

Tulemused
ületasid ootusi

Kommertspankade intressitooted
jooksev hoius
pank

Shana Gavron

keskmiselt
kuu jäägilt

LHV analüütik

Tallinna Kaubamaja neljandakvartali tulemused olid tugevamad,kui ootasime. Hoo-

limata korrigeerimisest, mis
me tegime käibe suhtes pärast
müügitulemuste avalikustamist, teatas ettevõte siiski kogukäibe, mis ületas meie ootusi 4,3 miljoni euro võrra. See
oli peamiselt tingitud muudest
ärituludest, mis moodustasid
4,5 miljonit eurot.
Tulenevalt suuremast käibest ületas ka ettevõtte 17,5
miljoni eurone EBITDA-kasum meie ootusi 4 miljoni võrra. Meie hinnangul oli kõrge
vaid 6,6 miljoni eurone põhivara kulum ja väärtuse langus,
mistõttu olifirma puhaskasum
10,6miljonit eurot. See oli aga
siiski 6,9% parem tulemus, kui
olime oodanud.
Üldiselt arvame, et ettevõte
saavutas aasta viimases kvarta-

lis hea tulemuse. See oleks olnud hea ka ilma muude ärituludeta javeelgi tugevam ilma
väärtuse languseta.

%

kuu
püsijäägilt

1 kuu

0,00
0,00

Citadele Pank

-

0,10
0,25

-

Versobank

0,01

DNB
Krediidipank

0,10

(7)

0,20

-

-

Inbank

-

KRALLA

0,05

2 kuud

3 kuud

0,05

-

Vihase konkurentsiga
silmitsi seisev
jalatsisegment saavutas
vaatamata
ebasoodsatele

ilmaoludele
arvestatava
müügikasvu.
Tallinna Kaubamaja
juht Raul Puusepp
kvartalitulemustest

Kulude kasv valmistab muret. Aasta jooksul kasvasid aga ettevõtte tegevuskulud,

mille üle on investorid muret avaldanud.
Näiteks suurenesid tööjõukulud mullu võrreldes 2014. aastaga ligi 10% ja muud tegevuskulud mõne protsendi võrra. Kaubamaja juhtkond on kommenteerinud, et kulude
kiirema kasvu tingis mullu uue kaupluse
avamine ja keskmise palga mõõdukas kasv.
Sügiselavalikustas Kaubamaja ka laienemisplaanid, mis hõlmavad Tallinnas
asuva hoone ümberehitamist ja kaubanduspinna suurendamist üle kahe korra.

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
0,85

1,20

200
200

-

-

1,0

1,40

1,50

1,80

150
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

0,50

0,60

0,80

0,80

1,10

1,40

1,60

500

0,60

0,90

1,20

1,50

2,00

2,25

500

-

-

6 kuud

-

0,90

USD

9 kuud

1 aasta

min summa

0,20

200
200

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

-

0,10

1,00

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

päevalõpu kontojäägilt, Äripanga jooksva hoiuse intressimäär on nüüd

Pankadekontaktandmed

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

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
506 000
530 000

kvartaalne
kvartaalne
kvartaalne

EUR 1000
EUR 1000
EUR 1000

5 000 000
1 300 000
4 000 000

BÖRS
10.02
sulgemishind, EUR

käive,

muutus
eelm, %

P/E

EUR

1,080

0,93

348

0,290

-2,03

1 847

-

1,250

0,00

0

9,6

Harju Elekter

2,670

-0,74

13,7

Merko Ehitus
Nordecon

7,790

-1,27

1,000

0,91

2 410
41 137
300

Olympic EG
PRFoods

1,760

0,57
0,00

35 425
2 257

11,1

0,370

2,220
1,230

0,00
-0,81

0
59 264

5,3
6,2

106 342
100 345
49 768

Pro Kapital Grupp
Silvano FG

Tallink Grupp
Tln Kaubamaja
Trigon PD
Skano Group

0,854

0,35

6,600
13,800

-1,49
0,73

0,479

0,00

0,750

0,00

P/B

ROE

Arco Vara
Baltika
Ekspress Grupp

Tallinna Vesi

se hüppe ning käivekasvas samal ajal 3,8%,
555,4 miljonile eurole.
Aasta kokkuvõttes näitasid kõige paremaid müügitulemusi kinnisvara, autokaubanduse ja supermarketite segment, kus
käive kasvas vastavalt 12,6%,5,3% ja 4,2%.
Supermarketite segmendis kasvas maksueelnekasum aastaga koguni 33%, 10,8 miljonile eurole.
Ainsana langes käive (10,7%) jalatsikaubanduse segmendis, kus jäädika 2,6 miljoni euroga kahjumisse. Hoolimatakehvast
tulemusest avaldas ettevõtte juhtkondlootust, et ellu viidud muudatused hakkavad
vilja kandma.

2 aastat

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Citadele Pank

aktsia

ei läinud Tallinna
Kaubamajal neljandas kvartalis
hästi. Põhjenduseks tõi ettevõte
selle, et üle keskmise soe sügis
võimaldas klientidel ülerõivaste
ostmist edasi lükata. FOTO: ANDRAS

tähtajaline hoius %
9 kuud
1 aasta

0,01

-

tähtajaline hoius

1 kuu

pank

-

0,50

Tallinn

RÕIVAMÜÜK

6 kuud

0,20
0,35

-

0,40

0,01

-

0,15
0,30

-

0,01

BIGBANK

on päeva

3 kuud

Kontakteeruge pangaga

Danske Bank
Tallinna Äripank
Tallinna Äripank (3)

Kursid

2 kuud

5,1

13,4

22,5
-

hind, EUR

14,2%

0,73

0,9%

1,34

0,0%
3,2%
5,6%

0,81

7,8%
3,9%

0,89

22,0%
-2,0%

0,40

1,05

2,45

Alma Media
Citycon
Elisa Comm.

8,2%
3,0%
5,7%
81,1%

11,60

-1,69

-

0,7

-

HKScan

3,36

-0,59

336,0

0,4

14,6

Kesko
Neste Oil

35,91

1,87

35,2

25,88

1,81

-

5,32
20,48

1,33
-3,03

0,4

Stora Enso

6,95

4,44

-

1,0

-

10,4%
-28,9%

0,89

0,0%
0,0%

UPM Kymmene
YIT

14,37

1,91

-

1,0

4,9

4,82

1,22

1,2

3,7

-

0,64

P/E

P/B
-

0,4

-

0,7

-

1,2

-

88,5732

Kanada dollar

CAD

Korea won
Norra kroon
Poola zlott

KRW

1340,370

Rumeenia leu

NOK

9,620

PLN

4,429

RON

4,483

-

12,7

SGD

1,567

GBP

0,773

CHF

1,096

Taani kroon
Tai baat

DKK
THB

7,464

Tšehhi kroon

CZK

Türgi liir

TRY

27,031
3,295

Ungari forint

HUF

311,620

USA dollar

USD

1,126

39,793

muutus
eelm, %

sulgemishind, EUR

Apranga
City Service

-

P/E

P/B

divid.
tootlus

2,53

0,40

-

3,1

1,650

0,00

10,1

0,8

Invalda
Linas Agro

3,400

-0,58

-

0,8

-

0,653

0,00

11,9

0,6

-

Panevezio Statybos
Siauliu Bankas

0,895
0,297

0,00
0,68

4,5

1,4
0,6

Snaige

0,286

0,00

-

1,2

-

TEO LT (Telekomas)

0,989

-0,20

2,6

6,9

-

16,8

5,1
-

-

BÖRSIKAUBAD
10.02

Kütused

Singapuri dollar
Suurbritannia nael
Šveitsi frank

-

10.02

Vilnius

divid.
tootlus

9,5111
76,384

4,9

2,3

-

EUR/RUB

129,420
1,560

3,2

-

Euroopa Keskpank

JPY

20,3

3,35

EUR/SEK

Jaapani jeen

2,5

2,1
2,3

-0,96

8,3

7,401

4,2

6,17

0,00

8,769

1,6
2,1

14,21

10,8

CNY

-

1,1

Stockmann

-0,20

HKD
INR

4,2

-

PKC Group

9,92

Hongkongi dollar
India ruupia

5,5

6,1%
6,5%

Latvijas Gaze

1,956

20,7

1,55
3,17

2,20

1,585

0,96

0,74

5,10

AUD

6,5

31,63

12,3%
22,8%

Grindex

BGN

3,6

0,9

8,4

muutus
eelm, %

Austraalia dollar
Bulgaaria leev
Hiina jüaan

2,8

12,4

0,21

Olvi

10.02

VALUUTA

18,5

1,32

12,6
13,9

Riia

7,16

3,74

2,15

4,71

aktsia

Olainfarm

3,33

Finnair
Fortum

Nokia

viimase nelja kvartali vahearuande (kui on olemas, siis rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS)
kohase) konsolideeritud koondkasumi emaettevõtja osa põhjal

sulgemishind, EUR

P/B

0,0%
24,4%
2,3%

P/E arvutatud

aktsia

P/E

divid.
tootlus

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

0
0

1,40
1,03

muutus
eelm, %

aktsia

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

0,79

10.02

Helsingi

divid.
tootlus

Värvilised metallid

09.02

USD/t

USD

Nafta IPE, bbl

30,62

Alumiinium LME

1491,5

Nafta NYMEX, bbl

27,78

t

328,50

Vask LME
Plii LME

4526
1825

302,00
288,50

Nikkel LME
Tina LME

8140
15675

Mootoribensiin,

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

t

134,50

Maagaas Henry Hub, btu, USD

Põllumajandus

10.02

nael 453,59 g

Väärismetallid
USD/unts, unts

=

Kohv NYBOT, USc/nael
Valge suhkur NYSE LIFFE,

115,00

USD/t

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

1712

Tsink LME

2,098

400,30
2818,00

103,50
353,5

=

10.02

31,105 g

Kuld COMEX
Plaatina NYMEX
Pallaadium NYMEX
Hõbe COMEX

1190,79
931,45
518,65

15,24
Allikas: Bloomberg, kella 17 seisuga
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reklaamitoimetaja Marina Altmaa, tel 667 0161, e-post marina.altmaa@aripaev.ee

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

KONVERENTSI PÄEVAKAVA:

09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00-10.30 Kuidas saada finantsanalüütikuks

ja -nõustajaks? Esineja kinnitamisel.
10.30 -11.30 Kuidas tõsta taset? I Uued muutused
raamatupidamise seaduses.
Rahandusministeeriumi
ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna
juhataja KURMET OJAMAA
11.30 -12.30 Kuidas tõsta taset? II Juhtimisarvestus.
EBSi dotsent, Majandusarvestuse
Õpetajate Kogu juht ÜLLE PÄRL
12.30-13.00 Kuidas tõsta taset? III Aruandlus kui
kommunikatsioon.
BDO Eesti turundus-ja
kommunikatsioonijuht KARIN LUIGA
–

Kuidas jaekettides kõigile
kasulikke kokkuleppeid saada?
30. märts 2016
Tallinna Loomaaia konverentsisaal

–

Kogunemine ja hommikukohv
koos värske Äripäevaga

09.00

–

13.00-14.00 LÕUNA
14.00 -14.30 Kuidas tõsta taset? IV

Aruandlus ilusaks
ja arusaadavaks läbi tarkvara.
ERPLY Books äriarenduse juht
TAAVI HÕBEJÕGI
14.30-15.00 Kuidas tõsta energiataset?
Toitumisnõustaja ja personaaltreener
–

ERIK ORGU

15.00-16.00 Kuidas oma teadmisi esitleda ja esineda?
Aja-ja projektijuhtimise koolitaja
KRISTJAN OTSMAN

10.10

-

Toiduliidu juhataja SIRJE POTISEPP
10.15 10.45 Mis on edukuse võtmetingimusteks
läbirääkimistel?
Invicta koolitaja AGO TIIMAN
10.45 11.15 Kogemuslugu: Kuidas välismaiste
jaekettidega läbi rääkida? (esineja kinnitamisel)
11.15 11.45 Näited: Mis tegevused jaekettide ja
tootjate vahel on konkurentsiseaduse
vaatenurgast vastuolus?
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
vandeadvokaat RENE FROLOV
-

-

-

11.45

-

12.45

-

13.15

Registreerimine ja info telefonil 667 0411

12.45 Lõuna
13.15 Kuidas suurendada oma brändi

jõudu ja kasvada?
TNS Emor uuringuekspert KERSTEN JÕGI

16.00-16.15 Konverentsi lõpetamine
Konverentsil osalemine maksab kuni 18. märtsini
199 eurot (km-ga 238,8 eurot), alates 19. märtsist
kehtib täishind 229 eurot (km-ga 274,8 eurot).
Koos sõbra või hea kolleegiga registreerudes kehtib
hindadele 5% soodustus.

10.15 Moderaatori avasõnad

-

13.45 Kogemuslugu: Kuidas Veski Mati oma

turunduse edukaks müügiks konverteerib?
Balti Veski tegevjuht ERGO NEEME
13.45

-

14.30

-

14.30 Kohvipaus

Kohvipausi ajal on võimalik

suhelda jaekettide ostujuhtidega

16.15 Vestlusring jaekettide juhtidega:
Mis suunas jaeketid arenevad?
Rimi Eesti Food tegevjuht ANDERS TORELL

Selveri juhataja KRISTI LOMP
Coop Eesti Keskühistu juhatuse
esimees JAANUS VIHAND
Maxima Eesti tegevjuht VYGINTAS ŠAPOKAS
Prisma Peremarketi tegevdirektor
JANNE LIHAVAINEN
ABC Supermarketsi juhatuse liige ANDRUS PÕLD
Täpsem info konverentsi kohta

www.kaubandus.ee

Seminari soodushind kuni 18. märtsini 179 eurot
(km-ga 214,80 eurot). Alates 19. märtsist kehtib tavahind 199
eurot (km-ga 238,80 eurot).
Korraga rohkem kui ühe osaleja registreerumisel ühest
maksjaettevõttest kehtib allahindlus -5%.

Lisainfo ja registreerimine:
Maarit Eerme, telefon 514 4884, e-post maarit@kaubandus.ee

Kaubandus.ee

investeerimisfondid INVE STOR 15
Dow Jones USA

16 014,38

-

OMX Stockholm

OMXHelsinki

1301,71

2984,89

0,08% _

+2, 38% _

EPIII samba indeks
+1 29% _
,

162,47

18000

1780

3650,0

178,00

17375

1630

3387,5

172,25

16750

1480

3125,0

166,50

16125

1330

2862,5

160,75

15500

1180

04

06

08

10

12

2600,0
04

02

06

08

12

10

02

06

08

12

10

02

09.02

Avaron Asset Management
Avaron Areneva Euroopa Fond D, EUR
Avaroni Privaatportfell B, EUR
Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR

NAV

riski-

aste

aasta
algusest

12,12
15,76

11,89
15,76

10,37
2,65

-7,25
-0,44

12 kuud
-6,32
2,36

3 aastat

11,89
15,76

3,80
5,69

1,75
4,95

40822 497
10 341 312

13,04

13,04

13,04

3,93

0,09

5,29

7,42

-

7 460 905

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

08.02

CompensaLife
ost

müük

NAV

riski-

aste

%

aasta

algusest

tootlus (p.a)

12 kuud

3 aastat

fondi maht

%

5 aastat

Balti Kasvuportfell, EUR

-

-

1,49

-

-5,00

1,10

3,60

2,30

6 937 992

Võlakirjaportfell, EUR

-

-

12,30

-

0,30

-0,30

1,30

2,30

912 905

Kasvuporfelli mahu info

on antud

seisuga 31.12.2015.Võlakirjaporfelli mahu info

on antud

ÄRIPÄEV 11. veebruar 2016
04

06

08

10

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

02

Fondivalitsejad

reklaam

müük

0, 56% _

155,00
04

DID
FONDID
FON

ost

-

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

Nordea

Pensions E stonia AS Liivalaia

45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
AS GILD Property Asset Management
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,

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

AS SEB Varahaldus Tornimäe 2, Tallinn

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

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

seisuga 31.12.2015.

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

SEB Enskilda Equities Tornimäe 2, Tallinn,

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

09.02

Danske Capital AS
ost

müük

12 kuud

3 aastat

1,02

1,03

1,03

4,98

-2,91

-3,70

2,58

1,20

1,21

1,21

7,36

-5,25

-5,41

3,14

2,20

13408 377
207 854 881

0,91

0,92

0,92

1,51

0,25

-0,49

1,85

2,36

4 723 019

1,56

1,60

1,58

10,08

-9,22

-8,18

4,11

2,95

4 373 306

0,80

0,79

2,12

-0,01

-1,47

1,30

NAV

riski-

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

0,78

Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta

on avaldatud

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

fondi maht

%

5 aastat

2,30

1,94

528 562

veebilehel www.danskecapital.ee.

09.02

LHV Varahaldus
riski-

tootlus (p.a)

ost

müük

NAV

Pensionifond L, EUR
Pensionifond M, EUR
Pensionifond S, EUR

1,48

1,49

1,49

3,24

-2,48

0,53

2,68

1,19
1,26

1,21
1,27

1,21
1,27

2,20
1,93

-0,30
1,15

1,73
0,62

2,97
2,56

3,30
3,46

Pensionifond XL, EUR
Pensionifond XS, EUR

1,27

1,28

1,28

3,61

-3,35

0,47

3,04

2,46

1,17

1,18

1,18

1,71

0,92

0,66

2,79

3,72

83 468 687
17693 922

Täiendav Pensionifond, EUR

1,46

1,48

1,48

3,73

-2,68

2,54

4,38

3,19

7 395 925

10,15

10,25

10,25

-10,52

-27,03

4,92

6,52

10 482 516,81

7,69

7,76

7,76

13,72

-15,79

-10,71

-2,20

-3,26

-

4,91

4,96

4,96

13,72

-15,79

-10,71

-2,20

-3,27

1 255 703

ost

müük

NAV

riski-

aste

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

aasta
algusest
%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat
2,41

345 144 436
49 693 881
53 133 467

09.02

MandatumLife
aste
Investeeringute haldusteenus:
Turvaline, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud

fondi maht

%

3 aastat

5 aastat

115,08

114,51

114,51

-

-3,41

-4,18

0,45

-

-

111,81

110,70

110,70

-

-3,41

-6,03

0,10

-

-

110,21

108,58

108,58

-

-3,92

-8,00

-0,19

-

-

104,79

102,74

102,74

-

-4,49

-9,89

-0,23

-

-

112,29

110,09

110,09

-

-5,41

-11,71

0,76

-

-

144,08
Mandatum Life Fixed Income Abs, EUR
Mandatum Life Nordic High Yield Abs, EUR 88,86

143,36

143,36

-

-1,55

-2,41

88,42

88,42

-

-13,51

-13,26

-

-

-

98,09

97,60

97,60

-

-6,33

-9,56

-

-

-

113,67

111,44

111,44

-

-9,49

-15,23

-

-

-

Konservatiivne, EUR
Tasakaalustatud, EUR

Progressiivne, EUR
Agressiivne, EUR
Investeerimisportfellid:

Mandatum Life Convertible, EUR
Mandatum Life Europe Equity, EUR

1,23

2,46

-

09.02

Nordea PensionsEstonia
ost

müük

Nordea Pensionifond A, EUR
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR

0,98

0,99

0,99

7,06

-6,27

0,81

0,81

0,81

10,51

-9,48

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

0,92

0,93

0,93

4,42

-2,78

0,87

0,87

0,87

1,21

1,24

Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR

0,75

0,76

NAV

riski-

aste

1,22
0,76

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

12 kuud
-6,94

11. märts, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus

fondi maht

%

3 aastat

MUUDATUSED RAAMATUPIDAMISE
ALGDOKUMENTIDES

5 aastat

2,57

2,57

-9,17

2,85

2,45

-4,73

1,62

2,38

162 392 123,68
18301 470,95

2,04

0,44

-0,73

2,41

2,85

12,95

-12,76

-12,34

3,5

2,63

19 254 650,11
12 730 676,68
7 029 514,29

4,03

-2,38

-3,51

2,35

0

1 663 506,77

LOENGUL KÄSITLETAVAD TEEMAD:
•

•

•

•

09.02

AS SEB Varahaldus
ost

müük

NAV

riski-

SEB Energiline Pf, EUR

0,767

0,774

0,774

9,98

-6,74

SEB Konservatiivne Pf, EUR

0,894

0,903

0,903

1,82

SEB Optimaalne Pf, EUR

0,829

0,837

0,837

5,69

SEB Progressiivne Pf, EUR

0,984

0,994

0,994

SEB Aktiivne Pf, EUR

0,969

0,988

1,161

1,185

aste

SEB Tasakaalukas Pf, EUR

aasta
algusest

tootlus (p.a)

%

3 aastat

5 aastat

-0,13

-1,81

-0,07

1,24

-2,19

-6,26

0,44

0,95

7,30

-4,06

-7,25

1,45

0,99

0,978

11,86

-9,07

-11,18

2,62

0,78

21 260 911,90
401 447 466,48
16513 336,17

1,173

5,74

-2,07

-5,88

1,13

1,25

13 974 557,57

0,53

ost

müük

NAV

SEB Strategy Balanced Fund

1,594
113,744

1,594
114,881

1,594
113,744

SEB Strategy Defensive Fund

111,929

111,929

111,929

3,16

0,04

-1,54

2,24

SEB Strategy Growth Fund

114,742
114,526

115,889
115,671

114,742
114,526

11,96
8,56

-5,89
-2,84

-12,81
-7,99

3,08
3,36

riski-

aste

SEB Strategy Opportunity Fund

Vahendatavate fondide tagasivõtmis-ja

väljalaskehindusaab

32 415 324,16
57 664 668,74

09.02

ASi SEB Pank vahendatavadfondid
SEB Corporate Bond Fund, EUR

•

12 kuud
-9,06

2,09

2,12
5,72

aasta
algusest
%

-0,06
-1,29

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

tootlus (p.a)

12 kuud
-2,03
-4,03

seisuga 31.10.2015.

3 aastat

2,25
2,89

•

fondi maht

%

fondi maht

%

5 aastat

3,82

287 800 000,00
896 500 000,00

1 794 400

000,00

367 200 000,00
624 400 000,00

Seni kehtinud reeglid raamatupidamise algdokumendi,
raamatupidamiskirjendi ja paranduste osas.
Seadusemuudatuste sisu ja olemus.
Algdokument kas ja kui palju on vaja seda seadusega
reglementeerida?
Allkiri ja/või kinnitusmärge kas on vajalik rekvisiit
dokumendil? Kellele ja miks?
Raamatupidamiskannete parandamine
kas ja kuidas peaks reglementeerima?
Seadusemuudatuste ohud ja võimalused
raamatupidajate tööle ja aruandlusele.
–

–

–

Lektor EBSi dotsent, Majandusarvestuse
Õpetajate Kogu juht Ülle Pärl
Loengul osalemine maksab kuni
3. märtsini 139 eurot (km-ga 166,80 eurot),
alates 4. märtsist kehtib täishind 169 eurot
(km-ga 202,80 eurot).
Kahe või enama isiku korraga
registreerimisel ühest maksjaettevõttest
kehtib hindadele 5% soodustus.
Registreerimine ja info
telefonil 6670411.

Äripäev

OMX TALLINN

TEGIJA TURUL

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

Janet Yellen:

Nr 29 (5389) 11.02.2016

Majandusaktiivsus kasvab
järgnevatel aastatel mõõdukas
tempos.

882,50

-

0,05%

1

910

885

860

835

810
04

USA keskpanga juhi sõnul ohustab Ameerika majandust praegu mitu faktorit, sealhulgas ebakindlus Hiina majanduse pärast ning
langevad aktsiahinnad.

06

08

10

perioodi kõrgeim
perioodi madalaim

12

02

912,40
815,45

INVESTOR TOOMASE BLOGI
Portfell
Kuidas läheb Toomase
investeeringutel?

päevane muutus

+0,24%
väärtus
228 499

K

€

dalal börsidel järsult kukkunud japaistab,
et olukord muutub üha ärevamaks. Näiteks
Saksa panganduse lipulaeva Deutsche Banki aktsia langes esmaspäeval 9,5%, aasta algusest on aga langust tulnud juba ligi 40%.
Euroopa aktsiaturgude üldisest käekäigust
selgelt kehvemini on esinenud ka selliste
suurte pankade naguBarclaysi, BNP Paribase ja UniCrediti aktsia.

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
lehe küljel ja veebis.

Apranga

Analüütikud: naftaturg
hakkab tugevnema

“Enne läheb halvemaks kui
paremaks,” ütles Raymond Jamesi energiaanalüütik Darren
Horowitz CNBC-le. “Turg muutub tugevamaks järgmise 3–5
aastaga.”
Janus Capital Groupi analüütik Kris Kelley ei näe lühiajaliseltnaftale ühtegi positiivset
katalüsaatorit. Kelley sõnul on
nõudlus väike ning tingituna
praegusest hooajast alustavad
rafineerimistehasedhooldust.
Kelley prognoosis, et nafta
hind hakkb tõusma. “Järgmise 12–18kuuga tõuseb barreli
hind tagasi 50–60 dollarile,” ütles Kelley.
Turul on jätkuvalt olukord,
kus nõudlus ei ületa pakkumist
ning praegu pole teada, millal
see võiks lõppeda.

Hind
Deutsche Banki aktsia tegi
aasta alguses vähikäiku
eurodes

35
30
25
20
15

14,915

10
veebruar 2015

veebruar 2016

Keskpankuridpühivad käed puhtaks.

aktsiate päevane muutus, protsentides

Tallinna Vesi
Olympic EG

börsidele hirmu

Nafta hind langes teisipäeval
järsult, kuid leidub neid,kelle arvates hakkab hind varsti
üles minema.

ui veel kuu aega tagasi loodeti, et tänavuse esimese
tulemuste hooaja kasvuveduriks saavad pangad,
siis nüüd on olukord pöördunud. Euroopa pankade aktsiad on sel nä-

26% raha
74% aktsiad

Leroy Seafood
iShares Europe Stoxx 600
Volkswagen
Apple
Berkshire Hathaway B-aktsia

Pangad külvavad

NAFTA

3,22
2,18
1,23
0,91
0,74
0,73
0,57
0,41
0,35
–0,26
–2,22

Tallink
Microsoft
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.

Negatiivsetel
intressidel
võib olla aga
soovitule
lausa vastupidine mõju.
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

Wall Street Journal kirjutas hiljuti, et praegust äkilistkukkumist ei seleta energiahindade langus või arenevate turgudega
seotud halvad laenud, sest need riskid on
õhus olnud juba mõnda aega. Õigupoolest
ei seisa me silmitsika ägedaloomulise finantskriisiga nagu aastal 2008. Probleem
võib olla hoopis kroonilisem: kasumite
kokkukuivamine, mis seab löögi alla pankade kapitaliseerituse. Selle vastu ei pruugi
keskpankade meetmed enam aidata.Teatas ju ka Euroopa Keskpanga president Mario Draghi viimasel intressimäärade langetamisele järgnenudpressikonverentsi, et
pankade päästmine pole tema ülesanne.
Nagu me juba mõnda aega oleme näinud, siis söövad ülimadaladintressimäärad pankade laenukasumeid. Negatiivsetel
intressidel võib olla aga soovitule lausa vastupidine mõju: kommertspangad võivad
asuda oma marginaale kergitama ja see
töötab keskpankade poliitikale vastu. Šveitsis on eluasemelaenudehind jubatõusnud
ja sama on juhtumas negatiivsete intressidega Taanis. Tulemuseks on ülilõtvrahapoliitika, mis tegelikult hoopis raskendab
krediidi kättesaadavust.
Teisalt on Euroopa majandusele hädavajalik, et toimuks taastumine, mis kergen-

daks Euroopa triljonieurost halbade laenudekoormat ja peataks selle paisumise. Pealekaubaootab ees veel jae-ja investeerimispankade kulukas restruktureerimine.

PANE TÄHELE

Mure kasvab ka investoritel. Valdavalt

jätkub eurotsoonipankadel kapitali, kuid
mitte piisava varuga. Paljudel juhtudel tuleb kasumist kapitali täiendada, et täita
2019. aastaks seatudkapitali kvaliteediparandamise eesmärke.Uue majanduskasvuta neid eesmärke täita ei suudeta. Seega jääbpankadele kaks võimalust, kuidas
selle olukorraga toime tulla.Esiteks riskantsemad laenud, mis võivadanda suuremat tootlust, kuid ka suurema tõenäosusega hapuks minna. Teine variant on aga investoriteltraha juurde küsida. Investorid ei
tervitakumbagi varianti.
Kuigi esmapilgul tundub pangandus tavainvestori jaoks kauge teema, siis praegusel ajal ei tohi neid muutusi silmist lasta.
Pankade heast tervisest sõltub ju ettevõtete
kasv. Võtame näiteks Statoili ja muudnaftasektori ettevõtted, mis on sunnitud üha
enam toetuma laenukapitalile, seega on
oluline, etrahakraanid oleksidlahti.

Nissani kasum kasvas. Jaapani autotootja teatas, et kvartalikasum kasvas 25%.
Iraan pidas Saudi Araabiaganõu. Iraani naftaminister Bijan
Zangeneh teatas, et riik on nõus
saudidega naftaturu tingimuste
üle läbi rääkima.
Maersk sai kahjumi. Taani laevandus-ja naftagigant A.P. Moller-Maersk teatas neljanda kvartali kahjumist.

Loe veebist
Värsked börsiuudised

www.aripaev.ee/bors
Turgude ülevaade

–

investor.aripaev.ee

TÄNA JA HOMME KOOLITUSED SÕBRAHINNAGA!
Vaata Äripäeva Akadeemia e-poodi ja vali sobiv koolitus: http://pood.aripaev.ee/koolitused-2

Näiteks kaks väga head koolitust siin (vaata e-poes teisi ka):

Info ja registreerimine:
Renate Steinberg,
telefon 667 0282,
renate.steinberg@aripaev.ee

Koolitaja professor
Tõnu Lehtsaar

Koolitaja
Hille Luht-Pihelgas

SUHTLEMINE KONFLIKTSETES
OLUKORDADES
tavahind 399 km,
sõbrahind 299.- (km-ga 358.80)

ARENGU-JA KOOSTÖÖVESTLUSE LÄBIVIIMINE
tavahind 799 km,
sõbrahind 639.- (km-ga 766.80)

+

+

